W trakcie
spotkania:

podsumowujemy
rzeczywistość

dyskutujemy –

09.05.2017

wymieniamy
doświadczenia

WTOREK

GODZ. 15.30 – 17.30

szukamy inspiracji

MÓJ GIMNAZJALISTA – JAK
GO WSPIERAĆ, JAK GO
ZROZUMIEĆ?
Zapraszamy RODZICÓW gimnazjalistów
na spotkanie w CENTRUM ROZWOJU TALENTÓW
Rodzice gimnazjalistów mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących komunikacji ze swoimi
dziećmi. Zastanawiają się, jak mogą im pomóc w podejmowaniu ważnych decyzji, takich
jak na przykład wybór przyszłej szkoły. Podczas dwugodzinnego spotkania zastanowimy
się nad tym, jak zbudować dobry grunt do komunikacji z młodymi dorosłymi by wesprzeć
ich w ważnych decyzjach. Rodzice będą mieli okazję do wymiany doświadczeń
i rozwinięcia refleksji, a także do „przepracowania” wyzwań i dylematów, z jakimi
spotykają się na co dzień.

i rozwijamy
wnioski

mówimy o
możliwościach

NASZ ADRES:
Centrum Rozwoju Talentów
Olivia Business Centre
Budynek Olivia Six
Al. Grunwaldzka 472d, Gdańsk

www.centrumtalentow.pl

Prowadzący: Agnieszka Marusiak, doradca zawodowy CRT:
W Młodzieżowej Krainie Talentów CRT zajmuję się pracą z młodzieżą szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Wspieram także rodziców w zakresie pracy z potencjałem dziecka.
Doświadczenie zdobywane od 2005 roku pozwoliło mi zbudować solidny warsztat pracy
w obszarze zarządzania kompetencjami.
Mocno doceniam interakcję, wymianę doświadczeń i wychodzenie naprzeciw nowym
wyzwaniom. Lubię wspierać młodzież i dorosłych w odkrywaniu ich potencjału i mocnych
stron. Otwartość i opieranie się na pozytywach to moim zdaniem klucz do budowania
dobrych relacji, motywacji i poczucia wartości. Jako doradca zawodowy wyznaję zasadę by
dawać klientowi wędkę, a nie łowić za niego ryby - w osiąganiu celów ważna jest inicjatywa
i zaangażowanie, nie zaś gotowe rozwiązania.
Serdecznie zapraszam na warsztat!

zapisy:
tel.: (58) 500-56-30
e-mail:
informacja@centrumtalentow.pl

OGRANICZONA LICZBA
MIEJSC!
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