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Kiedy dziecko idzie do przedszkola, zmienia się życie całej rodziny. Poza rodzicami
nauczyciele, opiekunowie i inni pracownicy przedszkola stają się ważnymi osobami w
rozwoju i wychowywaniu dziecka. Zdarza się, że to trudny moment wywołujący wiele
konfliktów i napięć. Często to nauczyciel przedszkolny jest osobą, która mówi o
problemach i szuka ich rozwiązań, jednak bez współpracy rodziców ciężko wystarczająco
wspierać dziecko. Czasami rodzice z różnych względów przyjmują pozycję roszczeniową
lub konfrontując wobec przedszkola. Podczas szkolenia opowiem o tym co wpływa na
poszczególne zachowania rodziców, jak sobie z nimi radzić a w efekcie jak pozyskać ich do
współpracy na rzecz dobra dziecka.

DLA KOGO?

METODY
warsztatowa
praca w grupie
wymiana doświadczeń

CELEM SZKOLENIA
jest doskonalenie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu
budowania współpracy dziecka, rodzica i nauczyciela. 
Budowanie dobrych relacji z rodzicami wpływa na ich zaangażowanie w życie
placówki oraz efektywniejsze rozwiązywanie problemów. W efekcie przekłada
się to na atmosferę panującą w placówce. Dziś już nie tylko ilość zajęć
dodatkowych ani wyposażenie placówki jest czynnikiem zachęcającym
rodziców do wyboru przedszkola, ale atmosfera i jakość opieki stanowią
wyróżniający czynnik na rynku edukacyjnym.
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Dla nauczycieli
przedszkolnych, nauczycieli
wczesnoszkolnych, a także
rodziców/ opiekunów  dzieci.  
 

2 DNI SZKOLENIOWE + FOLLOW UP

PROWADZĄCY

MONIKA RUDNIK
Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Polskim
Towarzystwie Psychologicznym. Zajmuje się terapią dzieci,
młodzieży i rodzin. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy
z nauczycielami, wspierając ich w codziennych trudnościach, jak    
 i rozwoju kompetencji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu
diagnostyki psychologicznej oraz II stopień Metody Integracji
Sensorycznej. Nieustannie szkoli się w zakresie kompetencji
terapeutycznych w Polskim Instytucie Ericksonowskim                       
i Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii. Fascynuje się
systemowym rozumieniem trudności dziecka i holistycznym
podejściem do wspierania rozwoju.

ONLINE/STACJONARNIE
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KORZYŚCI

ZAKRES SZKOLENIA

korzystanie ze współpracy z rodzicami do rozwijania potencjału dzieci
 budowanie zaangażowania rodziców w celu podniesienia komfortu i jakości opieki nad dziećmi
rozwiązywania konfliktów na płaszczyźnie rodzic – nauczyciel
nawiązywanie relacji nauczyciel – rodzic w celu efektywnego wspierania dziecka w okresie
przedszkolnym wsparcia nauczycieli w konstruktywnym radzeniu sobie ze stresem i emocjami                     
w kontakcie z rodzicami uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zbadać własne doświadczenia                      
w kontaktach z rodzicami i dowiedzieć się co służy, a co utrudnia te relacje.
najważniejszą korzyścią jest znacząca poprawa komfortu pracy i znaczne usprawnienie wspierania dzieci
tego wymagających.
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ZOBACZ WIĘCEJ NA NASZEJ STRONIE:

wymiana doświadczeń
omówienie powtarzających
się schematów
identyfikowanie przyczyn            
i źródeł trudnych zachowań
zaburzenia rozwojowe czy
wpływ systemu rodzinnego

OMÓWIENIE DOŚWIADCZEŃ
TRUDNYCH ZACHOWAŃ W
GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ

 
 

wymiana doświadczeń          
z systemami
motywacyjnymi
prezentacja popularnych
systemów motywacyjnych
z omówieniem zalet i wad
system zasad i wartości
jako alternatywa dla
tradycyjnych systemów
motywacyjnych

SYSTEMY MOTYWACYJNE          
A SYSTEM ZASAD I WARTOŚCI

czym są kary       
i nagrody
czemu
konsekwencje
to nie kary?

KORZYŚCI ZE
WSPÓŁPRACY 
Z RODZICAMI

granice jako zasada
granice jako wartość
granice jako profilaktyka

STAWIANIE GRANIC JAKO     
 ELEMENT DBANIA O RELACJE   
W GRUPIE dobre praktyki w budowaniu

społeczności przedszkolnej

RADZENIE SOBIE Z „TRUDNYM”
RODZICEM
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