Stowarzyszenie PELIKAN zaprasza na szkolenie dla rodziców:

„Świadome rodzicielstwo”
to cykl spotkań psychoedukacyjnych realizowanych w formie warsztatowej,
których celem jest:
 wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców,
 nakreślenie własnych obszarów odpowiedzialności rodzicielskiej,
 nabycie umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi.
Biorąc udział w spotkaniach zyskasz świadomość swoich celów wychowawczych.
Dowiesz się jak:
 rozpoznać potencjał dziecka i jak z nim pracować w toku jego rozwoju,
 umiejętnie rozpoznawać i rozumieć jego emocje oraz właściwie na nie reagować,
 skutecznie komunikować się z dzieckiem, właściwie formułować oczekiwania i
umiejętnie motywować do podjęcia współpracy,
 rozsądnie stawiać granice i być konsekwentnym,
 umiejętnie reagować w sytuacjach trudnych i rozwiązywać konflikty.
Dowiesz się, jak wychowywać swoje dziecko, by wchodząc w dorosłość
potrafiło odnaleźć się w świecie i radzić sobie z wyzwaniami życiowymi.

MIEJSCE: Stowarzyszenie Rodzin Pelikan
GRUPA: 8-12 osób
SPOTKANIA: 4 spotkania po 6 godzin (9:00-15:00)
TERMIN: 13, 14, 27, 28 czerwiec
KOSZT: 400 zł
ZGŁOSZENIA mailowe: pelikan286@wp.pl

Biuro: ul. Grunwaldzka 137, II piętro, 80-264 Gdańsk- Wrzeszcz
Tel. 603 555 621 mail: pelikan286@wp.pl www.pelikan.org.pl

Prowadzące:

trener II stopnia PTP, certyfikowany socjoterapeuta, trener programu wychowawczoprofilaktycznego „Spójrz Inaczej”, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu
socjoterapii i zagadnień wychowawczych.

Ewa Wojciszke - Orska - psycholog,

Twórca i współrealizator projektów placówek socjoterapeutycznych działających w Gdańsku
od 1987 roku: przedszkole terapeutyczne dla dzieci z problemami emocjonalnymi, świetlica
socjoterapeutyczna. Prowadziła Ośrodek Socjoterapeutyczny dla młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym. Prowadzi szkolenia, zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacje
wychowawcze dla nauczycieli i opiekunów dzieci i młodzieży. Współtwórca projektu i
redaktor naukowy serii bajek edukacyjnych dla dzieci i rodziców na temat emocji (Złość,
Smutek, Strach, Zazdrość, Radość, Wstyd) autorstwa W. Kołyszko I J Tomaszewskiej Kołyszko, wydawanych przez GWP . Trener umiejętności psychologicznych: komunikacja
społeczna, rozwiązywanie konfliktów bez agresji i przemocy, metody mediacyjne;
budowanie zespołów szkolnych i w organizacji; profilaktyka uzależnień i agresji.
zagadnienia wychowawcze, takie jak granice psychologiczne w klasie i w rodzinie, praca z
dzieckiem w kryzysie, np. agresywnym, biernym, z głębokimi problemami emocjonalnymi.

Prowadzi terapię indywidualną, par i małżeństw, warsztaty, szkolenia oraz zajmuje się
pomocą psychologiczną w obszarze interwencji kryzysowej. W Stowarzyszeniu Rodzin
Pelikan pracuje z rodzicami, wspomagając ich w poszczególnych etapach przechodzenia
przez proces rozpadu rodziny.
Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej z wyróżnieniem. Specjalizowała się w
kierunku Psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz Interwencji kryzysowej. Jest
terapeutą I i II stopnia Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Agnieszka Dżaman

Współautorka i współorganizatorka Kampanii „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć.
Wesprzeć” w Gdańsku.

psycholog, terapeuta, trener

Małgorzata Stiburska
Psycholog,

terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, doradca zawodowy, praktyk dramy
stosowanej. Absolwentka SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie.
Ukończyła również studia podyplomowe wielu kursów i szkoleń specjalistycznych. Do
najważniejszych z nich zalicza: Kurs I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
organizowany przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie oraz
I i II Stopień Szkoły Dramy Stosowanej organizowany przez Stowarzyszenie Praktyków
Dramy STOP Klatka w Warszawie. Obecnie pracuje w szkole podstawowej jako psycholog
szkolny, na co dzień towarzysząc dzieciom, młodzieży i rodzicom w procesie rozwoju i
wsparcia dziecka. W swojej pracy kieruje się zasadą szacunku dla odrębności i
indywidualności każdego człowieka, zaciekawieniem i chęcią odkrywania talentów oraz
wiarą, że każdy człowiek jest wyjątkowy. Cyklicznie prowadzi zajęcia oraz warsztaty
dotyczące kompetencji społecznych oraz warsztaty prowadzone metodą dramy stosowanej.
Aktywnie uczestniczy w działaniach gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Praktyków Dramy
Stop Klatka. Kocha góry i kontakt z naturą.
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