Asociația Prologos anunță lansarea programului național Școala familiei ce își propune să contribuie
la dezvoltarea unor competențe parentale a părinților în vederea realizării adecvate, corecte și
eficiente a rolurilor lor din cadrul familiei care să asigure un cadru armonios tuturor membrilor
acesteia, facilitând împlinirea personală și acțiunea coezivă în cadrul comunității.
Prima serie a programului de formare a demarat miercuri-9 noiembrie 2016 și se adresează părinților
cu copii de toate vârstele, dar și celor care se pregătesc să devină părinți, bunicilor și tuturor celor care
interacționează cu copiii.
Temele abordate în cadrul celor 14 întâlniri săptămânale, din zilele de miercuri, desfășurate între orele
17.30-19.30 sunt:
Nr
1

Module
Atașamentul timpuriu și logica relațiilor
afective

Data

Formator

09.nov.16

Ligia Nedelcu

2

Autoritatea și stilurile parentale

16.nov.16

Speranța
Munteanu

3

Relațiile între frați; ordinea nașterilor și
rivalitatea fraternă

23.nov.16

Ligia Nedelcu

4

Educația caracterului

07.dec.16

5
6
7
8
9

Alimentație pentru sănătate
Formarea dependentelor
Efectele televiziunii asupra mintii umane
Stima de sine
Efectele pornografiei asupra mintii umane
Băiatul – băiat și fata – fată: dezvoltarea
firească a identității la băieți și fete
Educație sexuală
Sănătate și credință
Comunicare interpersonală, gestionarea
conflictelor și luarea deciziilor

14.dec.16
11.ian.17
18.ian.17
25.ian.17
01.feb.17

10
11
12
13
14

Stimularea pozitivă a copilului prin sport,
muzică, comunicare, natură

15.feb.17
22.feb.17
01.mar.17
08.mar.17
15.mar.17

Speranța
Munteanu
Lavinia Bratu
Lavinia Bratu
Ciprian Buzner
Ligia Nedelcu
Ciprian Buzner
Speranța
Munteanu
Violeta Radoslav
Lavinia Bratu
Speranța
Munteanu
Ciprian Buzner

Următoarea serie a programului de formare va demara în ianuarie 2017.
Programul se derulează la sediul Școlii Gimnaziale „Sfântul Antim Ivireanul” din Timișoara, aflat pe
Bd. Liviu Rebreanu nr. 36, etajul II (sau intrarea prin curtea școlii pe str. Eneas nr. 57).
Taxa de participare pentru cele 14 module este de 500 lei.
Detalii suplimentare și înscrieri la unul din telefoanele: Tel: 0726 899 511 / 0744 440 598.

