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Rok szkolny 2017/2018

Jeśli twoje dziecko:
- źle reaguje na niepowodzenia, stres
- chciałbyś, aby poznało swoje mocne strony
- ma trudności w akceptowaniu siebie, ma zaniżoną samoocenę,
- chciałbyś ,aby nauczyło się wyrażać odważnie swoje zdanie, opinie,
- jest nieśmiałe, wycofane lub nadpobudliwe, agresywne
- ma trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, czuje się niezrozumiałe

Lub po prostu chcesz, aby lepiej poznało siebie, aby wiedziało, że marzenia się nie
spełniają, ale marzenia się realizuje.

ZAPRASZAMY na zajęcia grup rozwojowych w oparciu o program terapeutyczny
opierający się o socjoterapię i psychoedukację.

Zajęcia odbywać się będą w grupach 6-12 osób.
W następujących przedziałach wiekowych:
- klasa V- VI szkoła podstawowa
- klasa VII szkoła podstawowa – II gimnazjum
- klasa III gimnazjum – II liceum

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zapewniamy dzieciom/młodzieży
 Wsparcie i opiekę wykwalifikowanego socjoterapeuty, pedagoga, trenera
oraz konsultacje psychoterapeuty
 Dobrą zabawę
 Pozytywne relacje z rówieśnikami
 Uczenie reagowania w różnych życiowych sytuacjach

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwać
będą 90 min. (Najprawdopodobniej środy lub czwartki po 16:30-18). Dokładne
godziny i miejsce po zebraniu grupy.

Spotkania grupy będą koncentrować się na odkrywaniu zasobów i mocnych stron
uczestników zajęć.
Tematyka zajęć będzie dostosowana do potrzeb grupy.
Choć nie zabraknie tu tematów z zakresu treningu umiejętności społecznych tj.:
rozumienie i wyrażanie emocji, asertywność, radzenie sobie z krytyką, aspiracje,
odpowiedzialność, współpraca w grupie, ,dylematy moralne i wartości, rozwijania
swojego zawodowego potencjału, ale też tematy dotyczące edukacji
ekonomicznej – bo nie firma z firmą robi interes a człowiek z człowiekiem oraz
tematów dotyczących wolności, niezależności i odwagi w byciu sobą prawdziwym.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Osoby prowadzące:
Monika Kwiecińska

- socjoterapeutka, choreoterapeuta, doświadczony pedagog. Ukończyła m.in.
Krakowską Szkołę Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Realizatorka
wielu programów profilaktycznych i rozwojowych dla młodzieży. Prowadzi zajęcia
terapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W
swojej pracy wykorzystuje ekspresyjne i twórcze metody pracy. Prywatnie mama dwójki
nastolatków.

Konsultacje: Marta Gąsiewska – psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeutka. .

Zajmuje się diagnozą oraz terapią grupową i indywidualną dzieci i młodzieży.
Współpracuje na stałe m.in. z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zajęcia rozpoczynamy w połowie października .
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, 10 spotkań po 90 min.
Cena 50 zł/90 min Płatne za cały cykl.
Możliwość płatności w 3 ratach. (250zł, 150 zł, 100 zł)
Jednokrotna płatność za całość zajęć uwzględnia rabat 100 zł.

Zapisy:
Tel. 664-090-022; 883-238-000

Miejsce w grupie, po uzyskaniu potwierdzenia telefonicznego, rezerwuje dokonanie
przelewu zaliczki w wysokości 50 zł, na konto mBank: 18 1140 2004 0000 3402 7637
3116 w tytule prosimy zapisać: Sk-ce, imię i nazwisko dziecka i wiek.

.

