WoW! Wykłady o Wychowaniu
Dzieci wymagają od swoich rodziców świadomego, odpowiedzialnego i pełnego
zaangażowania w ich życie. W praktyce przychodzi więc rodzicom mierzyć się z różnymi
potrzebami dzieci, ale również z wyzwaniami, które niesie współczesny świat i godzić to z
różnymi innymi aspektami życia. Nasza propozycja wychodzi naprzeciw potrzebom
rodziców.
WoW! Wykłady o Wychowaniu to projekt, który daje możliwość nieodpłatnego
uczestniczenia w wykładach ze specjalistami z różnych dziedzin związanych z wychowaniem
i rozwojem dzieci i młodzieży i szeroko pojętą profilaktyką. Prowadzący wykłady to
psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, lekarze, socjologowie, sędziowie, kuratorzy,
policjanci- profesjonaliści i praktycy, którzy ze swojej pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami
czerpią doświadczenie i wiedzę, którą mogą podzielić się z rodzicami. Różnorodne tematy i
praktyczne podejście prelegentów powodują, że każdy rodzic może znaleźć temat, który może
go zainteresować. Jesteśmy jednocześnie otwarci na zgłaszane na bieżąco potrzeby rodziców.
Po każdym wykładzie istnieje możliwość zadania pytań, podzielenia się refleksją.
Naszym celem jest szerzenie wiedzy, wyposażanie rodziców w odpowiednie narzędzia
wychowawcze, poddawanie refleksji postaw rodziców, przekazywanie wskazówek jak radzić
sobie w różnych sytuacjach wychowawczych, jak skutecznie, a zarazem bezkonfliktowo
kształtować dobre relacje z dziećmi i pomiędzy dziećmi, jak wyzwalać u dzieci i młodzieży
pozytywne postawy oraz wpływać na ich kreatywny rozwój. Poprzez proponowane prelekcje
chcielibyśmy również zwrócić uwagę rodziców na budowanie dobrej, pełnej zrozumienia i
miłości atmosfery w rodzinie, jako warunku niezbędnego do poprawnego rozwoju młodego
pokolenia. Chcielibyśmy odpowiedzieć na potrzebę poruszenia współczesnych problemów,
pytań i wyzwań w wychowaniu poprzez aktualny, praktyczny i różnorodny dobór tematyki.
Zwracamy uwagę na to, że prawidłowe, bliskie relacje dzieci z rodzicami to jeden z
najważniejszych czynników chroniących dzieci przed różnymi formami destrukcji.
Odbiorcami bezpośrednimi Wykładów o Wychowaniu są dorośli- rodzice,
dziadkowie, wychowawcy, nauczyciele, młodzi ludzie, którzy przygotowują się do roli
rodziców. Jednym słowem dorośli, którzy biorą udział w wychowaniu młodego pokolenia.
Dzieci i młodzież są natomiast odbiorcami pośrednimi. Refleksje rodziców wyniesione z
wykładów przyczyniają się do lepszego ich rozwoju.
Wykłady odbywają się przeważnie w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.00
w auli Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni. Mamy bardzo dobre zaplecze lokalowe i techniczne.
W zeszłorocznym cyklu poprowadziliśmy następujące tematy:
Jak relacje w rodzinie wpływają na rozwój dzieci? /p. Bogdan Kosztyła
Budowanie porozumienia z dzieckiem. /p. Joanna Ślusarska
Wychowanie bez kar i nagród. /o. Mieczysław Łusiak SJ
Jak w świecie współczesnych zagrożeń stworzyć szczęśliwą rodzinę i dbać o
bezpieczne otoczenie dziecka? /Sędzia Anna Maria Wesołowska
5. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. /p. Monika Kowalczyk
6. Jak wspierać swoje dziecko w planowaniu drogi edukacyjnej? /p. Katarzyna
Abramowicz
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7. Mocne strony dziecka w wychowaniu. /p. Marta Gabriel
8. Cyberbezpieczeństwo. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie w Internecie i
wyłudzaniu danych. /p. Kamil Batożyński
W roku szkolnym 2019/ 2020 zrealizowaliśmy już wykłady:
1. Świadomy rodzic, czyli tajniki mądrej komunikacji z dzieckiem. /p. Maria Gotkiewicz
2. Pokolenie iGen- dzieci sieci, Internetu i social mediów. /p. Anna Landowska.
3. Jak radzić sobie z agresywnym zachowaniem dziecka? /p. dr Monika Zielińska
4. Jak pomóc dziecku uczyć się skutecznie? /p. dr Radosław Sterczyński
5. Instrukcja obsługi Babci- o porozumieniu międzypokoleniowym w wymiarze wychowania
młodego pokolenia /p. Beata Borucka (Mądra Babcia)
W planach:
3 marca- Power for Change / Marek Kamiński, Iwona Demska
7 kwietnia- Owoc zakazany smakuje najlepiej. Co działa w profilaktyce? /p. Janusz
Sokołowki
5 maja- Uważność na potrzeby dzieci- rodzicielstwo blikości /p. Marta Chrościcka, Poradnia
Uśmiech
2 czerwca- Rodzina sprzyjająca rozwojowi lub Perspektywa dziecka w rodzinie /p. Marek
Rosłoń

Nasze doświadczenie prowadzenia Wykładów o Wychowaniu sięga trzech lat wstecz,
kiedy rozpoczęliśmy pierwszy cykl zajęć. Spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem
rodziców i wychowawców. Cieszymy się pozytywną opinią w środowisku i staramy się
dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Chcielibyśmy rozwijać ten projekt, bo widzimy w
nim dużą wartość.
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