
ZAPROSZENIE

dla rodziców uczniów z oddziałów 1-8 i oddziału przedszkolnego

Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Legionowie

rok szkolny 2021/2022

Zapraszam Państwa

do skorzystania ze wsparcia dla rodziców 

w formie coachingu rodzicielskiego,

w ramach realizowanej przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Być może zastanawialiście się Państwo kiedyś … lub może nie tak dawno …

-  Jak  reagować  w różnych  sytuacjach  trudnych  dla  Was  i  Waszych  dzieci,  domowych,  

jak i szkolnych?

- Jak, zachowując spokój, rozmawiać z dzieckiem, a zwłaszcza z nastolatkiem?

-  Jak  wspierać  dziecko  w  pokonywaniu  trudności  szkolnych,  w  relacji  z  rodzeństwem,

czy też z rówieśnikami?

- Czy można skutecznie zmotywować dziecko? Jak to robić?

-  Jak  wspierać  mocne  strony  dziecka  i  jednocześnie  sprawić,  by  nabyło  umiejętności

potrzebne mu w przyszłości?

- Jak wprowadzać normy i zasady, by móc się do nich potem odwoływać?

-  W jaki  sposób zwiększać  odpowiedzialność  dziecka  za  realizację  zadań  (na  miarę  jego

wieku)?

- W jaki sposób skutecznie egzekwować ustalenia i umowy z dzieckiem?

- Jak być asertywnym i mądrze uczyć asertywności swoje dziecko?

- W jaki sposób zorganizować się oraz wsparcie dla dziecka, na przykład w czasie edukacji

zdalnej, czy hybrydowej, by łatwiej było zmierzyć się z nieprzewidywalnością i zmianą? 

Być może zupełnie inny rodzicielski dylemat, spędza Państwu sen z powiek i jesteście

już naprawdę zmęczeni.

Będąc w środku danej sytuacji, zaangażowanym emocjonalnie, trudno spojrzeć na nią

„z  boku”.  Trudno  samemu  przyjrzeć  się  temu,  czy  przekonania,  podejmowane  działania

wspierają  Was  i  zbliżają  do  miejsca,  w  którym  chcecie  być  w  relacji  z  dziećmi,

ich obowiązkami domowymi i szkolnymi.



Życzliwość  i  wsparcie  w  rozmowie  może  pomóc  Wam określić  punkt,  w  którym

jesteście i ustalić miejsce, w którym chcecie się znaleźć. Napisać i wdrożyć własny scenariusz

działań (kolejne kroki co celu) i wybrać takie wyjątkowe rozwiązania, które są dopasowane

do potrzeb właśnie Waszej rodziny, uwzględniające wartości, którymi kierujecie się w życiu. 

Podejmując działanie, zawsze jesteście Państwo o krok bliżej rozwiązania.

Spotkajmy się, porozmawiajmy.

Zapraszam

Małgorzata Marszałek

pedagog szkolny, coach

Rekomendacja:

Rodzicielstwo to największe wyzwanie z jakim idzie mi się mierzyć. Właściwie każdy dzień

przynosi coś innego, a każde z dzieci jest inne. Inaczej reagują na radości, smutki, sukcesy

i porażki, a ja nie zawsze wiem jak im pomóc w trudnych dla nich sytuacjach. Dlatego kilka

razy zwróciłam się o pomoc do pani Małgorzaty Marszałek. Wszystkie ze spotkań były dla

mnie niezwykle wartościowe i bardzo potrzebne. Nie tylko dostawałam wskazówki jak mogę

postąpić w konkretnej sytuacji ale również jak podnosić dzieci, a nie je demotywować. Pani

Marszałek pomogła mi znaleźć źródło problemów, nazwać je po imieniu,  abyśmy mogli je

w rodzinie rozwiązać. Rekomenduję współpracę z Panią Marszałek każdemu rodzicowi. Jest

ona wysokiej klasy specjalistą z ogromną wiedzą i doświadczeniem.

Mama absolwenta i trójki uczniów SP7

Kontakt w celu umówienia pierwszego spotkania: 

Małgorzata Marszałek (22)  774 56 36 w. 125 (pokój 106, pierwsze piętro)

Kwalifikacje zawodowe:

mgr pedagogiki, socjoterapeuta – Uniwersytet Warszawski

dyplomowany  coach  –  Akademia  Leona  Koźmińskiego  w  Warszawie;  MERTITUM

CERTIFIED COACH Szkoła Coachów Meritum nr certyfikatu MC-ACSTH-232; w trakcie

realizacji  godzin  coachingowych,  w  celu  uzyskania  akredytacji  ACC  International

CoachFederation.


