PROWADŹ DZIECKO KU MĄDROŚCI
Jak wykorzystać filozofię do rozmowy z własnym dzieckiem?
DLA KOGO?
Dla rodziców, którzy chcą nauczyć się tak rozmawiać z dzieckiem, aby wzbudzić w nim
ciekawość siebie i świata. Dla wszystkich, którzy chcą uczynić dzieci partnerami do rozmów,
albo siebie partnerem dla dziecka w odkrywaniu świata.
PO CO?
w Aby zrozumieć jak ważna jest odpowiednia komunikacja z własnym dzieckiem.
w Aby poznać sposoby filozoficznego myślenia i nauczyć się przekazywać je własnym
dzieciom.
w Aby dostrzec i wykorzystać potęgę myślenia krytycznego w życiu codziennym.
w Aby nauczyć się sprawiać, by Wasze dzieci były mądrzejsze.
w Aby przestać bać się filozofii i zrozumieć, czym ona jest naprawdę i do czego się
przydaje.
JAK?
Szkolenie on-line 8 godzin.
CO BĘDZIE NA SZKOLENIU?
ì Istota myślenia filozoficznego. Czym jest pytanie filozoficzne i dlaczego to ono jest
najważniejsze?
ì Metody filozofowania: sokratejska, kartezjańska, dialektyczna.
ì Jak wywoływać w dziecku ciekawość?
ì Gdzie szukać odpowiedzi na pytania i kto ma to robić?
ì Co nam mówią sławni filozofowie?

CO DODATKOWEGO ZYSKASZ?
Nawiążesz lepszy kontakt z własnym dzieckiem. Skierujesz je na drogę ku mądrości. Samemu
zrozumiesz jak ważne jest stawianie pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi. Nauczysz się
spoglądać na rzeczy z dystansu, aby móc je lepiej ocenić. Nauczysz się jak być partnerem do
rozmowy dla własnego dziecka.
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CO DODATKOWEGO DOSTANIESZ?
Materiały szkoleniowe.
Wskazówki, gdzie szukać dalej.
W cenie miesięczny mentoring po szkoleniu.
ZA ILE TO WSZYSTKO?
350 PLN
KTO PROWADZI?

Z wykształcenia filozof, od dwudziestu lat pedagog. Interesuje się edukacją jako systemem,
który wymaga unowocześniania, ciągłego dostosowywania do zmieniającej się rzeczywistości.
Dlatego zajmuje się edukacją włączającą i międzykulturową. Metodyk e-learningu. Trener
edukacyjny, trener wspomagania oświaty. Certyfikowany metodyk prowadzenia zajęć
projektowych. Europejski ekspert w zakresie kompetencji miękkich. Ekspert w wielu
projektach międzynarodowych.

Jeśli interesuje Cię to szkolenie,
skontaktuj się:
adam@fcdin.eu
792 298 840
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