
Akademia 
Rodzica 

1. Zapoznajemy się ze sobą, ustalamy kolejność proponowanych tematów, bądź je modyfikujemy zgodnie z 
zapotrzebowaniem grupy 
2. Terapie główne oraz wspomagające: 
     a) jakie wyróżniamy główne podejścia terapeutyczne? 
     b) jakie są dostępne terapie wspomagające? 
     c) które z podejść są poparte badaniami? 
3. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z dzieckiem: co buduje i wzmacnia kontakt, a co go utrudnia, blokuje: 
     a) jak nawiązać kontakt z dzieckiem? 
     b) co może nam utrudniać nawiązanie kontaktu? 
4. Jak się bawić, jak motywować do zabawy i nauki - metody zwiększania obustronnej motywacji: 
     a) zabawa – czym jest dla dzieci? 
     b) jakie są rodzaje zabaw? 
     c) nauka przez zabawę 
5. Sposoby na zachowania trudne - zasady i konsekwencje: 
     a) czym są zachowania trudne? 
     b) czym jest ocena funkcjonalna? 
     c) jak postępujemy, gdy dziecko zachowuje się niepoprawnie. 
6. Więcej sposobów na zachowania trudne - większa skuteczność działania: 
     a) czym są systemy motywacyjne? 
     b) wygaszanie niepożądanego zachowania 
     c) zasady w domu 
7. Wspieranie, chwalenie, motywowanie, konsekwencja - skuteczny sposób na zmianę: 
     a) pochwały 
     b) nagrody 
     c) wzmacnianie motywacji 
     d) konsekwencja – czy jest, jak ją stosować? 
8. Środowisko dziecka: 
     a) dostosowanie najbliższego środowiska 
     b) wyraźna struktura otoczenia 
9. Samodzielność u dzieci, jak je uczyć, wspierać: 
     a) posiłki 
     b) korzystanie z toalety 
     c) samodzielne ubieranie się, rozbieranie 
     d) radzenie sobie z nowymi wyzwaniami 
10. Podsumowanie cyklu spotkań 

Program:

Cel: 
Dla kogo: 
Kiedy: 
Gdzie: 

Poszerzenie wiedzy i kompetencji w radzeniu sobie z wychowaniem dziecka 
Dla każdego rodzica, któremu zależy na budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem 
1 x w tygodniu, wtorki godz. 18.00, cykl 10 spotkań 
Punkt Przedszkolny RiM, ul. Ołówkowa 39 

Warsztaty: Jak wychować dziecko, które ma problemy rozwojowe. 

Dla rodziców i opiekunów dzieci z problemami rozwojowymi Warsztaty są BEZPŁATNE 
Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 882 107 121 
Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest zebranie się min 3-4 osobowej grupy 


