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“Czasem mam wrażenie, że przestałam lubić własne dziecko. Jest tak
przemądrzały, wszystko krytykuje i ze wszystkiego drwi. Wyśmiewa nasze
dotychczasowe rodzinne zwyczaje, nie chce z nami spędzać czasu. Nawet go
nie obchodzi, że robi mi przykrość, nie potrafi przyjść i przeprosić!”
 
“Moja córka zaczęła tak pyskować… Jest niemiła, wulgarna. Ciągle się buntuje, o
wszystko są kłótnie… Słyszę jak rozmawia z koleżankami - jest taka głośna,
dużo przeklina. Raz zajrzałam do jej telefonu, przejrzałam tylko kilka
wiadomości... Język, którego używa... Nie poznaję własnej córki!”
 
“Nie mogę się porozumieć z synem. Nie poznaję własnego dziecka, zrobił się
burkliwy, mrukliwy, zamyka się cały czas w pokoju… Do tej pory mieliśmy
świetny kontakt! Może ma jakieś kłopoty..? Ale jak z nim rozmawiać, kiedy mam
wrażenie, że denerwuje go każde pytanie, które mu zadaję. Tak się martwię...”

 

Jaki jest mój styl rodzicielstwa?

Jaki jest nastolatek? – elementy psychologii rozwojowej

Trudności wychowawcze – zjawisko buntu nastoletniego

Techniki opanowania emocji

Wartościowa komunikacja

 

Rodzicu, czy kiedykolwiek pomyślałeś...

 ... CZYLI KOMUNIKACJA Z NASTOLATKIEMWARSZTATY DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW

#EOT

Jeśli TAK, zapraszam Cię na:



“Chciałbym żeby rozumiał, że dorosłe życie to nie zabawa i że trzeba
na wszystko sobie zapracować. Że pieniądze są ważne. Ale oczywiście
chcę też po prostu, by był szczęśliwy, spełniony. Jak mam mu to
zapewnić, przecież musi podjąć swoje decyzje. Ale jeśli będą złe? Wiem,
że powinien sam wybrać szkołę średnią czy studia, ale jeśli widzę, że
wybiera kierunek bez przyszłości..? Tak się martwię…”

 
Domowe sposoby diagnozy predyspozycji i kompetencji nastolatka

Jak pomóc wybrać dalszą ścieżkę kształcenia?

Jak rozmawiać o pieniądzach i wartościach związanych z wyborem

drogi życiowej?

Co zrobić, by mój nastolatek osiągnął w życiu sukces?

Rodzic jako mentor

 

Rodzicu, czy kiedykolwiek pomyślałeś...

 ... CZYLI NASTOLATEK PLANUJE RESZTĘ ŻYCIA

WARSZTATY DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW

#TEENSPIRE

Jeśli TAK, zapraszam Cię na:



““Nie wiem co on tyle czasu robi przy komputerze… Niepokoją mnie te gry,        
 w które gra, czy to już nie jest uzależnienie..? Ostatnio w kolejnej kłótni o to
samo, wykrzyczał mi, że ‘gamerzy’ zarabiają miliony i nie będzie musiał całe
życie tak harować jak my! Czy to ma być przyszłość dla mojego nastolatka?"
 
"Ostatnio przejrzałam historię wyszukiwań na laptopie syna. Okazało się, że
praktycznie co wieczór przegląda strony pornograficzne i to godzinami! Byłam w
szoku! Czy to normalne w jego wieku..?"
 
"Moja córka całe dnie przegląda instagrama, tiktoka albo jakieś tutoriale na
youtube. Wzoruje się na tych ‘celebrytkach’. Zaczęła się malować, stroić. Wygląda
karykaturalnie, te mocno zarysowane brwi… Udostępnia jakieś bzdurne treści na
snapie, relacjonuje każdą chwilę swojego życia. Co sekundę sprawdza
powiadomienia na telefonie, wydaje mi się, że jest uzależniona… Tak się martwię…”

 

Co nastolatek robi w sieci? Jakie zagrożenia może napotkać?

Uzależnienia związane z internetem - jak rozpoznać, jak reagować?

Jak uchronić nastolatka przed hejtem i cyberprzemocą?

Jakie są narzędzia i możliwości kontroli rodzicielskiej?

 

Rodzicu, czy kiedykolwiek pomyślałeś...

 ... CZYLI NASTOLATEK W INTERNECIE
WARSZTATY DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW

#WYEXPIONY CONTENT

Jeśli TAK, zapraszam Cię na:



“Nie wiem, wydaje mi się, że jeszcze ma czas na te sprawy… Chyba
jeszcze o tym nie myśli.. Próbowałam z nią rozmawiać, ale mnie zbyła.
Wstydziłam się, ze mną nikt o tym nie rozmawiał, jak mam rozmawiać
o tym z córką… Nie chcę przesadzać, to jej sprawy.“
 
“Weszłam do pokoju syna i zaskoczyłam go podczas masturbacji… Na
ekranie komputera zobaczyłam film pornograficzny. Nie wiem jak z nim
porozmawiać na ten temat... “
 
“Dowiedziałam się od mojej koleżanki, która dowiedziała się od swojej
córki, że moja nastoletnia córka wrzuciła na insta zdjęcie w bieliźnie.
Zdjęcie ściągnęli jej koledzy i przerobili, potem wulgarnie komentowali…
Tak się martwię...”

 

Jak rozmawiać z nastolatkiem o sprawach intymnych?

Jak uchronić nastolatka przed zagrożeniami

związanymi z seksualnością?

Granice między normą a demoralizacją

 

Rodzicu, czy kiedykolwiek pomyślałeś...

 ... CZYLI NASTOLETNIE SPRAWY INTYMNEWARSZTATY DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW

#NUDESKI

Jeśli TAK, zapraszam Cię na:

freepik.com                                                                                       autor zdjęcia: jcomp



“Wrócił do domu totalnie pijany... Co miałam zrobić? Ma już naście lat, to
chyba nic złego, mam mu zupełnie zabronić chodzić na imprezy? A jak
zacznie wtedy uciekać z domu?”
 
“Wyczułem w pokoju marihuanę. Ma naście lat, to jeszcze za wcześnie! A jeśli
to tylko pierwszy krok do próbowania czegoś bardziej niebezpiecznego..?”
 
“Wychowawca zadzwonił, że od tygodnia nie ma jej w szkole, nic o tym nie
wiedziałam.. Powiedziałam, że wiem o wszystkim i była chora, ale gdy z nią
rozmawiałam, nie chciała się tłumaczyć.. Znalazłam w jej rzeczach tabletki,
nie wiem jakie, nie mamy takich w domu, nie wiem skąd je wzięła.. Tak się
martwię…”

 
Jakie używki najczęściej stosują nastolatkowie?

Jakie zachowania ryzykowne podejmują?

Dlaczego nastolatki zachowują się w taki sposób?

Jak rozpoznać, że nastolatek stosuje używki i jak

zareagować? 

Odpowiedzialność prawna nastolatków i ich opiekunów

Rodzicu, czy kiedykolwiek pomyślałeś...

 ... CZYLI NASTOLATEK 

A UŻYWKI I ZACHOWANIA RYZYKOWNE
WARSZTATY DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW

#MASNYMELO

Jeśli TAK, zapraszam Cię na:



Depresja

Autoagresja

Zaburzenia odżywiania

 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY
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