Kako otroke vzgajati spoštljivo in odločno, a brez
kaznovanja

Vabim vas na pogovorno-motivacijsko delavnico:
Kako otroke vzgajati spoštljivo in odločno, a brez kaznovanja,
ki bo v torek, 12.4. 2016 ob 17. uri v Kopru.
Česa se na delavnici učimo?
 Spoznali boste, kateri so resnični vzroki, da se vaši otroci
»grdo« vedejo.
 Spoznali boste najboljše načine, kako ravnati z jezo,
ljubosumjem in izpadi trme.
 Naučili se boste postavljati spoštljive in odločne meje.
 Obogatili boste odnos z vašim otrokom in samim seboj.
Če želite, lahko na delavnici postavljate tudi vprašanja, ki se nanašajo na
vaše vsakodnevne mučne situacije z otroki. Če pa ne želite spraševati
pred drugimi, mi vprašanja lahko pošljete že prej po mailu.
KAJ PRAVIJO ZADOVOLJNI UDELEŽENCI?

»Res super vsebina in super pomoč.«

»Delavnica mi je zelo zanimiva. Všeč mi je vaš odnos do otrok in v
pripovedovanju se čuti, da ste v tem z vsem srcem. Dobila sem nove ideje,
kako se bolj učinkovito pogovarjati s svojim otrokom in kaj bi lahko v
najinem odnosu izboljšala.«

" Delavnica mi je bila zelo všeč, predvsem zato, ker je bila
podkrepljena s primeri iz prakse. V bistvu so mi bile všeč vse teme, ker so

se lepo navezovale ena na drugo in skozi delavnico je bilo lepo videna
rdeča nit predavanj. To delavnico bi priporočala staršem in tudi babicam
ter dedkom."

»Pridobila sem ogromno podatkov in znanja, ki so uporabni v
realnem življenju. Všeč so mi bila predavanja kot celota. Priporočala bi jo
vsem mamam, očetom, dedkom in babicam.«
 Kdaj: torek, 12. april, s pričetkom ob 17. uri. Delavnica traja od
dve do tri ure.
 Cena: 15 evrov na osebo. Če pridete v paru, je cena nižja.
 Kje: v Kopru. O točni lokaciji vas obvestim naknadno.
Delavnico vodi: Klara Bajec, mama dveh deklic starih 7 in 8 let,
podjetnica, svetovalka in certificirana trenerka za pozitivno vzgojo in
starševstvo, praktik in mojster nevrolingvističnega programiranja,
inštruktorica osnov Zakona privlačnosti ter coach za vodenje osebnih
financ. Iz dolgoletnih izkušenj z lastnimi otroki je razvila veliko
preprostih, vendar učinkovitih pristopov, ki brez večjega stresa resnično
delujejo.
 Prijave pošljite na e-mail: info@pozitivnavzgoja.com ali po
telefonu: 040 698 070.
 FB stran: Pozitivna vzgoja in starševstvo
 Število mest je omejeno !
S prisrčnimi pozdravi,
Klara Bajec

