
NIEJADEK

ZAGROŻENIA „NET – okno na świat czy pułapka”
warsztaty nt. zagrożeń Internetu i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
Cena: bezpłatny

23 marca     g.17.00-18.30
20 kwietnia g.17.00-18.30

PAMIĘĆ „Magia pamięci”
warsztat, na którym doświadczysz swoich zdolności pamięciowych, poznasz prawa 
pamięciowe, które otwieraj furtkę do możliwości zapamiętywania faktów i informacji, 
które wcześniej mozolnie się „wkuwało”
Cena: przyprowadzenie ze sobą rodzica „spoza Akademii Nauki”

9 marca g. 17.00-19.00

OSOBOWOŚĆ „Poznaj siebie – zrozum dziecko. MBTI.” 
warsztat pozwalający rodzicom zrozumieć różnice pomiędzy sobą i dzieckiem
i rozwijać dziecko w oparciu o naturalne cechy
Cena: przyprowadzenie z sobą rodzica „spoza Akademii Nauki”

21 kwietnia g.10.00-15.00
12 maja       g.10.00-15.00

RELACJE
24 marca     g. 9.00-15.00
14 kwietnia g. 9.00-15.00

ŻYWIENIE „Spełnij marzenia i zapewnij dziecku zdrowe żywienie”
Warsztat, na którym znajdziesz zależność między żywieniem dziecka, a jego rozwojem 
psychofizycznym, poznasz techniki kształtowania nawyków żywieniowych u dzieci.
Cena: 25 zł/os.

13 kwietnia g. 17.00-19.00
11 maja       g. 17.00-19.00

RELACJE „Świadomość i odprężenie w relacji z dzieckiem”
warsztat uczący jak podnieść jakość kontaktu z dzieckiem i docieranie przez to 
do jego potencjału
Cena: przyprowadzenie ze sobą rodzica „spoza Akademii Nauki”

17 marca g. 10.00-15.00

„O złości w dorosłości” 
na warsztatach będziemy pracować nad zmianą nieskutecznych schematów radzenia sobie 
ze złością, by budować świadome , dobre relacje z dzieckiem i samym sobą
Cena: 100 zł/osobę 

28 kwietnia g. 9.00-13.00
19 maja       g. 9.00-13.00

RODZINA
25 maja g. 17.00-20.00

„Bliskość w rodzinie” 
na warsztatach odświeżymy myśli na temat rodziny i więzi rodzinnych, by inspirować 
do działania na rzecz swojej rodziny w celu budowania bliskości

Cena: 50 zł/osobę 

ZASOBY
16 marca g. 17.00-19.00

WARSZTATY DLA RODZICÓW

PAWEŁ HOFFMAN – PSYCHOTERAPEUTA, TRENER        

RAFAŁ WŁOSIŃSKI – TRENER BIZNESU, KONSULTANT :       

AGNIESZKA DOMOWICZ – DORADCA RODZINNY, PEDAGOG:

KATARZYNA ŁOBACZEWSKA – PSYCHOLOG, COACH RODZINNY 
ANNA WALCZAK – PEDAGOG:

AGNIESZKA WIŚNIEWSKA – SPECJALISTA DS. ŻYWIENIA I PSYCHODIETETYKI:

„Niejadek przy stole. Problem dziecka czy rodziców?”
Na spotkaniu ocenimy zaburzenia odżywiania dziecka i sposoby radzenia sobie z brakiem 
apetytu i niechęci jedzenia u dzieci
Cena: 30 zł/os.

8 czerwca g. 17.00-20.00
18 maja    g. 17.00-20.00

„Bez korzeni nie ma skrzydeł”
Podczas warsztatów nauczymy się jak docierać do mocnych stron dziecka, poznamy różnicę 
pomiędzy tzw. pozytywnym myśleniem a rzeczywistym docieraniem do zasobów.
Cena: przyprowadzenie z sobą rodzica „spoza Akademii Nauki”

EMOCJE „Emocje dziecka”   dla rodziców, opiekunów dzieci do 8 roku życia
na warsztatach przyjrzymy się potrzebom dzieci, które  doświadczają różnych przeżyć , tak 
by być bliżej nich i rozumieć przyczyny ich zachowań
Cena: 70 zł/osobę 

PROWADZĄCY:        

PROWADZĄCY:        

PROWADZĄCE:        

PROWADZĄCA:        

PROWADZĄCA:        

tel. 600 806 226 
email: akademia.nauki.zg@gmail.com

Zapraszamy do Akademii Nauki w Zielonej Górze, ul. Lisowskiego 7

ZAPISY !!!ZAPISY !!!


