مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

سبک های فرزند پروری
کودکان به عنوان یکی از گروههای سنی آسیب پذیر در معرض انواع مشکالت روانشناختی قرار دارند .آسیب پذیری
در این سنین تحت تأثیر فرآیند فعال رشد و مقتضیات خاص مراحل آن از یک طرف و کنترل شرایط محیطی و
موقعیتی کودك توسط بزرگساالن از طرف دیگر قرار دارد .مشکالت رفتاری و هیجانی که بیشترین شکل آسیب
شناسی روانی کودك را تشکیل می دهد ،در جریان رشد و تکامل برخی از کودکان ایجاد می شود و به شرایطی
اطالق می شود که در آن پاسخ های هیجانی رفتاری کودك با هنجارهای فرهنگی ،سنی و قومی تفاوت داشته
باشند ،به طو ریکه بر عملکرد تحصیلی ،مراقبت از خود ،روابط اجتماعی ،سازگاری فردی ،رفتار در کالس و سازگاری
در محیط وی نیز تأثیر منفی بگذارد.

مخاطبان
والدین

هدف
 آموزش والدین برای رفتار صحیح با فرزندان
 تضمین سالمت روانی
 ایجاد رابطه خوب بین اعضای خانواده
 نظارت و مراقبت والدین بر رفتار فرزندان
 بیان انتظارات
 ارزش ها و اعتقادات خانواده و انتقال آنها به فرزندان از اهداف

سرفصل های آموزشی
به طور خالصه موارد زیر در این دوره بیان می شوند:
1

بررسی اصول و نکات کلیدی و طالیی فرزندپروری

2

بررسی شایع ترین اشتباهات تربیتی والدین

3

آموزش علل ایجاد مشکالت رفتاری در کودکان از جمله لجبازی و پرخاشگری

4

بررسی روشهایی که کودکان از والدین باج میگیرند

5

آموزش تکنیکهای صحیح تشویق کودکان
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6

آموزش تکنیکهای صحیح بهبود ارتباط والد و کودك

7

آموزش فنون مقابله با بدرفتاری کودکان

8

آموزش تکنیک قانونگذاری برای کودکان

زمانبندی کارگاه
 شروع کالس ها از ساعت  9صبح و پایان کالس ساعت  12می باشد.
 محل برگزاری کالسها متعاقبا اعالم می شود.
 یک روز قبل از شروع دوره هماهنگی های الزم با شما انجام خواهد گرفت.
 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  02166054958تماس حاصل فرمایید.
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