
BG05M2OP001 – 3.002– 0268 „Училището - работилница за мечти“

Покана за включване в „Работилница  за родители“
В ОУ“ Стою Шишков“ стартираме “ Работилница за родители“ по Проект BG05M2OP001-
3.002-0268 „Училището - работилница за мечти“, чиято  цел е  да предостави пространство,
където родителите  на децата от училището да  могат да споделят своя опит и знания, 
тревоги и вълнения  свързани с грижата за децата, както и да разширят познанията си за 
детското развитие и психологическите потребности. 

Задавате ли си някои от тези въпроси?
 Постъпвам ли добре, дали съм прекалено строг, или съм прекалено мек, 

последователен ли съм или непоследователен?

 Какво наистина му трябва на моето дете? Правя ли за него достатъчно?

 Как да правя това, което е най-добро за детето, и при това да не пренебрегвам себе 
си?

Отговорите на тях ще откриете в срещите на “ Работилницата за родители“.
Какво представлява “ Работилницата за родители“

Работилницата включва 12 тематично свързани сесии /срещи/, по време на които  водещ  и 
спeциaлиcт  диcкyтиpaт пpeд poдитeлитe paзлични пoдхoди и  различни cлyчaи пpи 
oтглeждaнeтo и възпитaниeтo нa дeцaтa . От cвoя cтpaнa пък poдитeлитe ce зaпoзнaвaт 
пoмeждy cи, oбмeнят oпит, чyвcтвaт ce cвoбoдни и тъpcят нaй-дoбpитe peшeния зa cвoитe 
дeцa.
Чрез методите на груповата работа, дискусиите, интерактивните упражнения родителите ще
разглеждат  теми като:

 Предизвикателството да бъдеш родител в 21век.

 Родителските отговорности и още нещо.

 Да поставим граници – има ли нужда и по какъв начин?

 Ефективното слушане – важно умение за качествени отношения с детето.

 Умеем ли да общуваме с децата си? Подкрепяща комуникация.

и др.
Родителят най-добре познава своето дете и себе си, но опитът на специалиста и на другите
родители често е добре дошъл. Никой не знае сам отговорите на всички въпроси!
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За допълнителна информация и участие:
Тел.0878 45 93 96 Ваня Чаталбашева
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