
tel/faks : 23- 672-26-73       

                23 673 27 73 

Ciechanów; 

ul. Wyzwolenia 10 a 

„Szkoła dla 

rodziców” 

Program przygotowany jest            

z myślą o grupach liczących 8– 12 

osób. Warsztaty będą obejmowały 

10 trzygodzinnych, cotygodnio-

wych sesji ( ilość i tematyka moŜe 

ulec małej zmianie w zaleŜności          

od  potrzeb). 

Co jeszcze trzeba wiedzieć o 
warsztatach dla rodziców? 

Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna w 
Ciechanowie 

Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna w Ciechanowie 

czyli warsztaty na temat:  

„Jak mówić, Ŝeby dzieci nas 

słuchały, jak słuchać, Ŝeby do 

nas mówiły”. 
Kwalifikacje do grupy nastąpią 

po indywidualnych rozmowach   

z zainteresowanymi naszą ofertą 

rodzicami. 

 

Zajęcia są  bezpłatne! 

    

     

SEKRETARIAT Poradni jest czynny od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 

7.00 do 18.00 ( w piątek do 16.00) 

 

 

 

ZAPRASZAMY! 

 



„ Wychowanie bez błędów jest 

mitem. Nic takiego nie istnieje. I 

nie tylko nie istnieje, ale wręcz 

nie powinno istnieć. Rodzice są 

ludźmi. Popełniają więc błędy i 

nie wiedzą wszystkiego. Nato-

miast odpowiedzialni rodzice nie 

są mitem. Przeciwnie. Dzieci 

mają prawo do odpowiedzial-

nych rodziców. Przyznawanie się 

do błędów albo niewiedzy jest 

prawidłowym zachowaniem ze 

strony rodziców. Powinno ono 

zatem być uzupełnione przez dą-

Ŝenie do naprawiania błędów 

oraz poszukiwania odpowiedzi”.  

             J. G. Woititz 

Warsztaty dla rodziców 

Jeśli chcesz: 

• zrozumieć zachowanie swoje-
go dziecka, zaakceptować jego 

uczucia, 

• umiejętnie rozmawiać z dziec-
kiem o jego radościach, tro-

skach, kłopotach, 

• nie ograniczać samodzielności 

dziecka, 

• wychowywać w samodyscypli-

nie, 

• zrozumieć jak nagrody i kary 

wpływają na dziecko, 

• uwolnić dziecko od grania ról, 

• poznać metody zachęcające 

do współpracy 

 

Zapraszamy na warsztaty dla 

rodziców 

 

 

       Zapisy na warsztaty dla      

rodziców trwają w ciągu całego 

roku.  

 

     MoŜna zgłaszać się poprzez 

kontakt telefoniczny lub osobisty 

w sekretariacie Poradni.  

 

      Zajęcia organizowane są po 

zebraniu się grupy rodziców o 

odpowiedniej liczebności. 
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