DNI OTWARTYCH DRZWI
BEZPŁAT NE LEKCJE POKAZOWE

9 i 16 września, SOBOTA
9.00 - 10.00 NAUKA POD KONTROLĄ I ROZMOWY FACE TO FACE.

Warsztaty pokazujące 20 - godzinny kurs dla młodzieży, który jest pigułką narzędzi efektywnego uczenia się, metod radzenia sobie ze stresem. Kurs pracuje na większe poczucie własnej wartości, pozwala lepiej porozumieć się z innymi ludźmi i pozwala rozwinąć
skrzydła.

10.30 - 11.30 ABC UCZNIA. UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ , EMOCJE I RELACJE.

Warsztaty dla dzieci klas I - III i ich Rodziców, pokazujące niesamowicie pełny kurs fundamentalnych umiejętności każdego ucznia na dobry start i całą przygodę edukacyjną dziecka. Matematyka, czytanie, pisanie, pasja uczenia się, koncentracja i pamięć wraz z dbałością o pewność siebie, radzenie sobie w grupie rówieśników oraz eksperymentowanie.

12.15 - 13.15 SZEŚĆ FUNDAMENTÓW PEWNOŚCI SIEBIE W SZKOLE. WEHIKUŁ CZASU.

Warsztaty dla dzieci klas IV - VII i ich Rodziców. Ten program edukacyjny kładzie nacisk
na: wiarę we własne możliwości, lepsze relacje, radzenie sobie z emocjami i stresem, rozumienie w czytaniu, myślenie i koncentracja, umiejętność uczenia się, o czym można
przekonać się na tym spotkaniu.

10 i 17 września, NIEDZIELA
9.00 - 10.00 KURS MONTESSORI DLA PRZEDSZKOLAKÓW. PRAWA - LEWA.

Warsztaty dla dzieci 3-5 lat i ich Rodziców, które pokażą, jak w pełni rozwijać niezwykły
potencjał przedszkolaka. Zadania stymulujące intelekt, czytanie i liczenie, wprawki w pisaniu w zabawie, doświadczenia naukowe oraz piękno współpracy w grupie z podkreśleniem
swej indywidualnej wyjątkowości z wykorzystaniem pomocy Montessori i postawy wobec
rozwoju dzieci.

10.30 - 11.30 DOBRY KURS NA DOBRY START W SZKOLE. SMOCZA PRZYGODA.

Warsztaty dla dzieci 5-6 letnich, które od września będą w zerówkach, prezentujące program edukacyjny przygotowujący kompetencyjnie dzieci do dobrego i pewnego startu
w szkole. Obejmuje zarówno działania pod kątem nauki, poznawania, jak i doświadczania
nowych ról w grupie i pracy z emocjami.
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