مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

نام کارگاه:
فرزندپروری
توضیح کارگاه:
فرزندان ما ،سرمایه های انسانی فردا و سازندۀ آیندۀ این مرز و بوم هستند ،لذا شیوۀ صحیح پرورش و تربیت آنها مهم ترین
آموزشی است که باید به هر پدر و مادری ارائه شود .متاسفانه در زمینه اصول فرزندپروری صحیح برای پدران و مادران
آموزش کافی وجود ندارد .آن چه افراد جامعه دربارۀ وظایف خود به عنوان والدین و فرزند پروری می دانند ،بیش از آن که بر
اساس منابع علمی دقیق روز دنیا باشد ،محدود به آموزه هایی است که از نسل های پیشین بر جا مانده است .آموزه هایی که
اگر غالبا غلط نباشد ،عمیقآً نادرست است .با توجه به گستردگی و پیچیدگی تربیت قرزندان و تاثیر مسقیم رفتار و عملکرد
والدین بر روان و رفتار آنها در این دوه ها تالش شده تا والدین با چالش هایی که در جریان پدر یا مادر شدن ،خواه و ناخواه با
آن مواجه می شوند ،آشنا شده و بتوانند راه حل درست برخورد با آن ها را بیاموزند .این آموزه ها بر اساس اصول فرزندپروری
استاندارد دنیا تهیه شده و تالش گردیده که متناسب با فرهنگ ایرانی و به ساده ترین شکل ممکن بیان شود .امید است این
تالش ،راهی هر چندکوچک را در جهت ارتقای دانش والدین و تربیت نسلی صالح و سالم بگشاید .بنابراین اگر به سالمت
روانی و رفتاری فرزند خود می اندیشید ،حضور در این کارگاه به شما پیشنهاد می شود.
مخاطبین
 مخاطبین این دوره والدین نواندیشان در تمام گروه های سنی و تمام افرادی که دوست دارند در آینده
پدر یا مادر رشد یافته ای باشند ،است.
هدف:
 آموزش خانواده در ابعاد تربیت عاطفی/اجتماعی





کنترل ناهنجاری رفتاری فرزندان و یا شناسایی زود هنگام آنها
بهبود ارتباط والدین ،بهبود روابط خانوادگی و افزایش آگاهی والدین در مورد مراحل رشد فرزندان.
توجه به نقش و وظایف والدین به ویژه مادران صاحب فرزند خردسال
ارتقاء و بهبود محیط زندگی کودک و تبدیل آن به محیط ایمن و سازنده

سرفصل های آموزشی
به طور خالصه موارد زیر در این دوره بیان می شوند:
ردیف

عنوان

1

اشنایی با سبک های مختلف فرزندپروری

2

آشنایی با مشکالت شایع رفتاری کودکان و راههای مقابله با آن(اعم از دروغ گفتن ،کج خلقی ،خشونت و)...

3

آشنایی با پیامدهای طبیعی و منطقی رفتار کودکان

نکته:
 مبلغ این کارگاه  450000ریال می باشد.
 برای برگزاری هرچه بهتر کارگاه لطفا از اوردن فرزند خود جدا خودداری فرمایید .

02166054958 – 66046018 - 66164670

info@roshaac.ir

www.roshaac.ir

مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

 شروع کالس از ساعت  9صبح و پایان کالس ساعت  12می باشد.
 یک روز قبل از شروع دوره هماهنگی های الزم با شما انجام خواهد گرفت و مکان برگزاری به شما اعالم
خواهد شد.
 برای کسب اطالعات بیشتر شما می توانید با شماره  02166054958تماس حاصل فرمایید.

02166054958 – 66046018 - 66164670

info@roshaac.ir

www.roshaac.ir

