
 

Klub Rodzica 

czyli spotkania o tym, jak lepiej zrozumieć młodego człowieka. 

Garść informacji.  

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej chce Państwu zaproponować udział w cyklu wykładów poświęconych 
tematyce z wiązanej z wychowaniem i kształtowaniem osobowości młodego człowieka. Spotkania te będą 
odbywały się regularnie w każdy drugi wtorek miesiąca o godzinie 18.00 w Auli Szkolnej. Na spotkaniach 
tych będą poruszane różnorodne tematy jak na przykład emocjonalność młodego człowieka, sposoby 
komunikacji, uczucia i inne bardzo różnorodne tematy związane bezpośrednio z otaczającą nas 
rzeczywistością. Będziemy starali się również wyjaśniać przykładowe sytuacje problemowe, które pojawiają 
się w procesie wychowawczym. Warto skorzystać z zasobów współczesnej myśli psychologicznej, aby lepiej 
rozumieć zachowania i światopogląd młodego człowieka. 

Tematyka i plan spotkań: 

1. „Mamo, Tato – ja czuję” – czyli o emocjach nastolatka.      -  16.10.2012 

2. „O co kaman ?” – czyli jak rozmawiać.            -  13.11.2012 

3. „Halo, jestem tutaj !” – czyli jak akceptować młodego człowieka   - 11.12.2012 

4. „Jak pokonać smoka ?” – czyli wszystko o stresie.     - 08.01.2012 

Wszystkie spotkania będą odbywać się o godzinie 18.00 w Auli Szkolnej. 

Zajęcia będą prowadzić Pani Małgorzata Wolska oraz Pan Waldemar Wczasek. 

 

Jeśli chcesz: 

 dowiedzieć się jak mówić, by Twoje dziecko Cię słuchało i jak 

słuchać, żeby Twoje dziecko do Ciebie  mówiło ? 

 rozwijać swoje umiejętności wychowawcze 

 lepiej rozumieć swoje dziecko 

 

Klub Rodzica jest propozy cją dla Ciebie  
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