Spotkania poprowadzi psycholog Agnieszka Ratajczak-Mucharska

SZKOŁA DLA RODZICÓW
- uczniów o wysokim potencjale, w klasie pierwszej szkoły średniej
Minione miesiące były wyjątkowo trudne dla uczniów kończących gimnazja i szkoły
podstawowe. Egzaminy końcowe, wyczerpujące starania o celujące wyniki
na
świadectwie i wreszcie - pełna emocji – rekrutacja.
To także trudny czas dla Rodziców. Wasze wsparcie jest kluczowe dla dobrej kondycji
Waszego dziecka, które znajduje się pod znacznie silniejszą presją niż jego rówieśnicy
z poprzednich lat.
Szkoła dla Rodziców to cykl sześciu, dwugodzinnych spotkań, których celem jest
wzmocnienie Państwa rodzicielskich kompetencji, dzięki którym będziecie potrafili
efektywniej wspierać swoje dziecko.
Wymiana doświadczeń, rozmowy oraz mini-wykłady pozwolą:




zmniejszyć poziomu stresu i napięcia, które wpływają na całą Waszą rodzinę,
zweryfikować własne rodzicielskie oczekiwania,
skonfrontować się konstruktywnie z często rozczarowującymi realiami polskiej
edukacji.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 października 2019 (poniedziałek)
godz. 18.00 w VII LO, ul. Krucza 49 we Wrocławiu.
Kolejne spotkania planowane są: 21 X; 4 XI; 18 XI; 2 XII; 16 XII
Istnieje możliwość modyfikacji godziny rozpoczęcia lub terminów spotkań – w ramach
roboczych ustaleń na pierwszych zajęciach.

Kontakt i zapisy: aratajczak.mediacje@gmail.com

Ekspert Akademii Talentów i Uzdolnień, doradca metodyczny, psycholog w Zespole
Szkół nr 1, trener Odysei Umysłu.
W Ośrodku Wspierania i Rozwoju ATiU zajmuje się tworzeniem wrocławskiej koncepcji
wspierania psychologiczno-pedagogicznego uczniów zdolnych.
Prywatnie: mama dwojga „poszukujących” nastolatków – dzięki czemu troski
i wyzwania rodzicielskie zna od podszewki .
Istnieje także możliwość zaproszenia Państwa dzieci, do udziału w zajęciach
Inkubatora Kreatywności – warsztatach w formie stacjonarnej (równolegle do spotkań
Szkoły dla Rodziców) lub wyjazdowej (podczas ferii zimowych lub w czerwcu 2020) –
więcej informacji podczas spotkania dla Rodziców.

INKUBATOR KREATYWNOŚCI
- to profesjonalny program szkoleniowo - warsztatowy opracowany przez zespół
ekspertów wrocławskiego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Akademii Talentów i
Uzdolnień przygotowany w odpowiedzi na specyficzne potrzeby uczniów zdolnych.
Podczas warsztatów realizujemy różne formy doradztwa i szkoleń, w których
kluczowe jest integrowanie perspektywy poznawczej, edukacyjnej wraz z emocjonalną
i motywacyjną. Pomagamy uczniom w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych,
doskonaleniu efektywności osobistej , zarządzaniu stresem. Swoją pracę opieramy na
modelach promujących edukację dla mądrości, inspirujemy się wartościami płynącymi z
rzetelnego i profesjonalnego rozwijania potencjałów.
Uczestnicy Letniej Szkoły Inkubator Kreatywności, polecają ją swoim rówieśnikom:
 Są to wiadomości bardzo przydatne, które mogą pomóc nam w procesie
kształcenia i/lub w życiu osobistym.
 Dużo się dowiedziałam, poznałam cudownych ludzi.
 Były bardzo inspirujące i pomocne, ponieważ uczestnicy mogą dużo zyskać:
wiedzę, umiejętności i znajomości.
 Bardzo przyjazna atmosfera, brak osądu w stosunku do uczestników, wspaniałe
warunki.
 Wyniosłam z tych zajęć wiele nowych doświadczeń i informacji jak mogłabym
działać, aby radzić sobie np. ze stresem i emocjami i poznałam ludzi i spędziłam w
czas w grupie, gdzie czułam jedność.

