
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Wspierania i Rozwoju przy Akademii Talentów  

i Uzdolnień, zaprasza  rodziców uczniów klas drugich szkoły podstawowej,

zainteresowanych rozwijaniem potencjału uzdolnień swoich dzieci, na kolejną edycję 

Szkoły dla Rodziców. 

Szkoła dla Rodziców to cykl  sześciu, dwugodzinnych spotkań, opartych na 

aktywizujących metodach, których celem jest wzmocnienie Państwa rodzicielskich 

kompetencji, dzięki którym będziecie potrafili efektywniej wspierać swoje dziecko. 

Celem warsztatów jest poznanie procesów motywacyjno-poznawczych towarzyszących 

rozwijaniu uzdolnień u dzieci, oraz zrozumienie istoty wspierania swojego dziecka w 

wszechstronnym rozwoju: zarówno poznawczym jak i społecznym i emocjonalnym. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 marca 2020 (wtorek)  godz. 18.00 – 20.00  w VII LO, 

ul. Krucza 49  we Wrocławiu. 

Kolejne spotkania planowane są: 17.03; 24.03; 24.03; 07.04; 21.04; 28.04 

Kontakt i zapisy do dnia 1 marca 2020:  aratajczak.mediacje@gmail.com 

Spotkania poprowadzi psycholog  Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Ekspert Akademii Talentów i Uzdolnień, doradca metodyczny, psycholog szkolny, 

trener Odysei Umysłu. W Ośrodku Wspierania i Rozwoju ATiU zajmuje się tworzeniem 

wrocławskiej koncepcji wspierania psychologiczno-pedagogicznego uczniów zdolnych.  

REKOMENDACJE uczestników pierwszej edycji  Szkoły dla Rodziców 

 Warsztaty uporządkowały moją wiedzę o towarzyszeniu dzieciom w ich 

samorozwoju. Większość teorii była mi znana ale dopiero usłyszenie ich z ust 

osoby tak doświadczonej  spowodowała, ze zdałam sobie sprawę z ich 

ważności i konieczności stosowania 

 Uważam, że zajęcia byłyby świetne dla wszystkich rodziców; dyskusja nad 

wszystkimi tematami jest przydatna nie tylko dla wybranych a dla każdego; 

dużo zagubienia w tym ogromie podręczników, porad i specjalistów od 

wszystkiego- warsztaty bardzo systematyzują wiedzę i czasem pozwalają 

połączyć różne „punkty” w całość 

 Warsztaty są źródłem wiedzy o sensownym podejściu do wychowania i 

współpracy z dzieckiem. Bardzo duża ilość informacji i referencji do 

materiałów 

 Warsztaty uczą obcowania w dzisiejszym zmieniającym się świecie. Uczą 

reagowania, poznawania różnych sytuacji, patrzenia nie-schematycznie 

 Pozwalają zatrzymać się i przemyśleć w jakim kierunku zmierzamy. 

Dowiedzieć się jak inni postrzegają te same rozterki rodzicielskie. Uzupełnić 

wiedzę ciekawymi materiałami. 

 Rodzice dostają możliwość przypomnienia sobie, że świat dzieci jest różny od 

świata dorosłych, przez co mają lepszy kontakt ze swoim dzieckiem 

 Naprawdę bardzo rozszerzyło to mój światopogląd i pomogło zrozumieć 

wiele mechanizmów o których wcześniej nie wiedziałem.  Udaje mi się nawet 

tą wiedzę przenosić do swojej pracy (m.in. prowadzę dydaktykę ze 

studentami). Było dobrze,  merytorycznie, bez presji i w miłej atmosferze. 
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