UNICEFOVE RADIONICE u D.V. „Marjan“
Iako je biti roditelj oduvijek bilo lijepo, važno, naporno i odgovorno,
roditeljstvo nikad nije bilo složenije niti pod većim pritiscima nego
danas. Zbog toga u današnje vrijeme uz prava djeteta, postoji i pravo
roditelja na podršku koja im pripada zato jer su roditelji.
Program radionica za roditelje „Rastimo zajedno“ nastao je unutar
“Projekta za podršku roditeljstvu u zajednici“, Ureda UNICEF-a u
Hrvatskoj. Svrha je radionica omogućiti protok informacija, znanja,
vještina i podrške koje roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih
roditeljskih odgovornosti te promiču rast i razvoj i roditelja i djeteta.

Radionice se održavaju u D.V.Potočnica II, Tršćanska 35 tijekom listopada,
studenog i prosinca, a obuhvaćaju 11 radionica putem kojih će roditelji:




kroz predavanja i vježbe stjecati znanja i vještine za bolji odnos s djetetom
kroz razgovor izmjenjivati iskustva o rješavanju problema s djetetom
kroz druženje s drugim roditeljima i stručnim voditeljima postati sigurniji, jači i
samopouzdaniji

Teme radionica su:












Roditelji 21. stoljeća
Četiri stupa roditeljstva
Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta
Sva naša djeca i kako ih volimo
Slušanje-važna vještina roditeljstva
Kako dijete uči o svijetu oko sebe
Granice-kako i zašto?
Kreiramo i biramo rješenja
Roditeljske odgovornosti i još neka pitanja
Biti roditelj: utjecaj i izbori
Završetak i novi početak

Svaki roditelj dobiva na radionicama mapu s pisanim prilozima i stručnim tekstovima. Po završetku
radionica roditelji dobivaju diplomu i mogu se nastaviti družiti u Klubu „Rastimo zajedno“.

Program radionica za roditelje“RASTIMO ZAJEDNO“sastoji se od:
11 susreta po 2 sata, 1x tjedno

Radionice su besplatne!
Broj polaznika je ograničen ( max.14).

Prijaviti se možete kod odgojitelja vašeg djeteta.Vjerujemo da će te na radionicama puno naučiti o
sebi, svom djetetu, steći nove prijatelje i zabaviti se.
Radionice su namjenjene roditeljima djece do 3 godine, a mogu se uključiti i roditelji starije djece.
Radionice vodi tim u kojem su 3 educirana voditelja iz područja ranog razvoja djece i poticajnog
roditeljstva. U našem vrtiću tim čine odgojitelji:
Mirela Filipović-Grčić
Gordana Križan
Sanja Zirojević

S radošću Vas očekujemo na prvom susretu 3.10.2016.(ponedjeljak) u 17sati i
15 minuta u DV Potočnica II, Tršćanska 35.
Tel: 021 382 142

