pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej

POZVÁNKA
na
praktický seminár pre verejnosť určený partnerom, budúcim a terajším rodičom a starým rodičom,
ktorí chcú efektívne vylepšiť svoje rodičovské kompetencie

O deťoch a ich rodičoch: čo nás v škole neučili?
28. – 29.09.2016
Bratislava-Petržalka, AHAKI Centrum, Lenárdova 4/A
(neďaleko predajne Billa na Nobelovom námestí)

Lektorujú: PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Blažena Ghillányová
Cieľom je rozvíjať zručnosti a byť lepšie pripravený riešiť rozmanité výchovné situácie s deťmi.
Program seminára otvorí viacero zaujímavých tém, ktorými možno objavovať odpovede na otázky rodičov:
•
ako byť v dobrom kontakte s našimi deťmi
•
ako naše detstvo vplýva na naše rodičovanie
•
pohľad na väzby v rodine - ako byť dobrou matkou a ako byť dobrým otcom
•
čo sa deje vnútri Vášho dieťaťa, čo potrebujú a po čom túžia naše deti, čo potrebujú a po čom túžia rodičia
•
svet rodičov a detí z pohľadu Virginie Satirovej
•
ako optimálne reagovať na reakcie a správanie detí
Zaujíma Vás, čo dnes s tým, keď rodičia tieto úlohy u detí v minulosti prehliadali?.
Pomocou rozmanitých techník a postupov a zážitkového učenia v rámci modelu Virginie Satirovej budeme zaujímavým spôsobom skúmať
a rozvíjať osobnostný potenciál rodičov a posilňovať ich úlohu dospelých vo vzťahu k sebe, svojim partnerom a voči deťom.

Kľúčové slová:
Výchova, deti, zdroje, porozumenie, kontakt, väzby, potreby a túžby, reakcie a správanie, sprevádzanie, kongruentná komunikácia,
samostatnosť, zodpovednosť, začleňovanie..

Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky, ktorá býva uverejnená na
www.satir-institute.sk niekoľko týždňov pred podujatím, a úhradou lektorného. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov zaraďovaní
podľa poradia platby lektorného. Ak je on-line prihlasovanie uzavreté, prihlásiť sa dá len po dohode na čísle 0915 626 016.

Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:
Číslo účtu / kód banky:
Názov účtu:
Popis platby:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:

82,- €
77,- € *)
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
Inštitút V. Satirovej v SR
Meno a priezvisko účastníka
RRRR, kde RRRR - rok narodenia
180928291

*) Zľavu si môžu uplatniť členovia IVS v SR so zaplateným členským, samoživitelia, matky na MD, nezamestnaní, dôchodcovia, rodinní
príslušníci účastníka podujatia, ktorí pri prezentácii predložia príslušný doklad. Uplatniť si možno len jeden typ zľavy.

Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet IVS v SR.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Organizačné pokyny
Prvý deň prezentácia od 12:30 hod. a program 13:00 - 20:00 hod., druhý deň celodňový program do 17:00 hod.
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne.
Navigácia na miesto konania: AHAKI Centrum Bratislava-Petržalka
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Hana Ščibranyová
IVS v SR

Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: info@satir-institute.sk www: www.satir-institute.sk

IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016

Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR

pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej

Navigácia AHAKI Centrum:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI, Nobelovo námestie, 851 01 Bratislava-Petržalka, Lenardova 4/A
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)
autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova,
(lístok na MHD sa dá kúpiť v automate alebo prázdnou SMS na číslo 1100 - po prijatí spätnej SMS platí 1 hodinu).

Mapa

Interaktívna mapa na webe

Informácie o ubytovaní v Bratislave získate o. i. na týchto stránkach:
http://www.hostelstar.sk/
http://www.hotelsite.sk/sk/capital.php
http://www.zoznam.sk/katalog/Cestovanie-ubytovanie-turizmus/Ubytovanie/Ubytovne-hostely/
http://ubytovanie.kamsi.sk/bratislava/hostel/
http://www.kde-sa-ubytovat.sk/Kraj-bratislava/bratislava.html
http://www.bratislavahotels.sk/?gclid=CNvtzsOE9KACFQwEZgodTxdStw
http://www.hostelbooking.com/hostels/slovakia/bratislava/
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