Dragi roditelji,
pozivamo Vas da se uključite u
Program radionica za roditelje “Rastimo zajedno”
u Dječjem vrtiću Ivanić Grad, centralni objekt,
Park hrvatskih branitelja 3.
Program se sastoji od 11 radionica na kojima ćemo
zajednički učiti, razmjenjivati znanja i iskustva, družiti
se i rasti zajedno.
Radionice se održavaju srijedom od 17-19 sati.
Prijavite se kod tajnika DV „Ivanić Grad“ na broj
2889-299
Radionice vodi naš uhodani tim:
Tanja Cvijanović i Anita B. Jakopčević
Podrška Vama roditeljima, pravo je Vašeg djeteta!
Pročitajte više pod Radionice Rastimo zajedno!

Dječji vrtić Ivanić Grad u suradnji s UNICEF-om
Radionice za roditelje “RASTIMO ZAJEDNO”
Biti roditelj bilo je i bit će lijepo, važno, naporno i odgovorno.
Dobar roditelj često se pita:
•

Postupam li dobro, jesam li prestrog ili preblag, dosljedan ili

•

nedosljedan?
Što mojem djetetu zaista treba? Činim li dovoljno?

Imate li takvih ili sličnih dilema i želja - pozivamo vas
da se pridružite našoj grupi “RASTIMO ZAJEDNO” u kojoj ćemo
učiti i rasti zajedno.
Što se radi
na Radionicama za roditelje “RASTIMO ZAJEDNO”?
•
•
•

kroz predavanja i vježbe stječu se znanja i vještine za bolji odnos s
djetetom;
kroz razgovor se izmjenjuju iskustva o rješavanju problema s
djetetom;
kroz druženje se postaje sigurniji, jači, samopouzdaniji.

Osnovne teme Radionica za roditelje:
Roditelji 21. stoljeća
Četiri stupa roditeljstva
Potrebe i roditeljski ciljevi
Sva naša djeca i kako ih volimo
Slušanje - važna vještina roditeljstva
Kako dijete uči o svijetu oko sebe
Granice - zašto i kako?
Biramo i kreiramo rješenja
Roditeljske odgovornosti i još neka pitanja
Biti roditelj - utjecaji i izbori
Završetak i novi početak

U sadržajnom pogledu kroz program obrađujemo teme razvoja i potreba
djeteta, razvoj odnosa te konkretne komunikacijske vještine koje se
uvježbavaju u sigurnom okruženju grupe. Uz suvremene autore iz
područja psihologije i komunikacije, osnovne ideje programa temeljimo
prvenstveno na konceptima odgajanja u najboljem interesu djece koji
proizlaze iz Konvencije o pravima djeteta. U razmjeni roditeljskih
iskustava i isprobavanju novih vještina kroz igranje uloga, roditelji uče i
provjeravaju vrijednost novih znanja i vještina. Slušajući druge roditelje
imaju priliku čuti kako je to u drugim obiteljima što im daje realniju sliku o
sebi samima i o svojoj djeci.
Na kraju programa roditelji ispunjavaju evaluacijske liste. Kao najveću
korist doživljavaju novi uvid u svoju roditeljsku ulogu, svoju djecu, nove
načine komuniciranja s djecom i građenje odnosa unutar obitelji. Na kraju
kažu da sebe doživljavaju sigurnijima i kompetentnijima u svojoj
roditeljskoj ulozi.
Dođite i provjerite imaju li pravo.
Koliko traju
Radionice za roditelje “RASTIMO ZAJEDNO”?
11 susreta po 2 sata, 1 x tjedno (srijedom od 17 do 19 sati)
Koliko se plaća program?
Radionice su besplatne!
Broj polaznika je ograničen (min. 10, max. 16).
Vjerujemo da ćete na radionicama puno naučiti o sebi, svom djetetu, steći
nove prijatelje i zabaviti se.
S RADOŠĆU VAS OČEKUJEMO!
Prijavite se u tajništvu Dječjeg vrtića „Ivanić Grad“
S poštovanjem, tim”Rastimo zajedno”

