
PROGRAM EDUCAȚIE PARENTALĂ
Pentru păr inț i  ocupaț i ,  dar  impl icaț i !

Asociația EXE - Expertiză pentru o societate bazată pe cunoaștere

Str. Polonă, Nr. 89, Sector 1, București
Telefon : 0735 095 642 | Email: training@exe.org.ro | Site : www.exe.org.ro

Scanează cu un smartphone

Workshopurile se adresează părinților ocupați, dar implicați în educația copiilor și care:
 sunt deschiși învățării
 sunt atenți la dezvoltarea copilului lor
 doresc să afle informații noi, utile, practice pe care să le poată folosi în relația 
părinte-copil.

10 ÎNTÂLNIRI INTERACTIVE
LA CARE TREBUIE SĂ PARTICIPI PENTRU COPILUL TĂU

1 WORKSHOP GRATUIT

TRAINER PRINCIPAL
Emilia ILIE este mamă a doi copii (de 12 și 
respectiv 5 ani), blogger de parenting 
(www.emilia-ilie.ro) și formator. A 
organizat multiple sesiuni de formare 
interactive atât cu adulți, cât și cu elevi și 
studenți, în cadrul cărora a prezentat 
informații riguroase și bine structurate.



450 lei

CUM SĂ FACI FAȚĂ STRESULUI ?
În cadrul acestui modul vom afla care sunt 
cele 3 acțiuni pentru abordarea stresului.

WORKSHOP

01

CEI 3 T (TELEFON, TABLETĂ, TELEVIZOR) 
Transformăm tehnologia în aliat, în așa fel încât să fie o 
sursă de învățare pentru copiii noștri născuți în era digitală.

WORKSHOP

03

CUM SĂ FII PARTENER PENTRU COPILUL TĂU?
Aflăm împreună care sunt căile prin care să ajungem să 
construim o relație părinte-copil bazată pe încredere.

WORKSHOP

04

COMUNICAREA PĂRINTE-COPIL 
Vei învăța cum să comunici eficace pentru ca 
amândoi, tu și cel mic,  să vorbiți aceeași limbă

WORKSHOP

02

ȘCOALA – JOB-UL COPILULUI SAU AL PĂRINTELUI?!
Prezentăm responsabilitățile și beneficiile copilului în calitate 
de elev. Vorbim despre triunghiul copil-școală-părinte.

WORKSHOP

05

LECTURA – PLĂCERE SAU CHIN?
Dezvăluim metode de stimulare a interesului copilului 
pentru lectură.

WORKSHOP

06

CUM SĂ CRESC UN CARACTER PUTERNIC?
Aflăm cum se construiește stima de sine ce definește caractere puter-
nice și ce este de făcut constant pentru a o menține.

WORKSHOP

08

CU REGULI SAU FĂRĂ REGULI? STABILIREA LIMITELOR CU BLÂNDEȚE
Descoperim importanța regulilor și modul de aplicare a acestora, astfel încât să 
nu rănim caracterul micuților.

WORKSHOP

09

CEI 7 ANI DE-ACASĂ – CU CE PLEACĂ COPILUL TĂU ÎN LUME?
Ce este important să știe copilul tău înainte de a pleca în lume fără tine. 
Zestrea comportamentală de care ne îngrijim.

WORKSHOP

07

GREȘELI ȘI BUNE PRACTICI ÎN ALIMENTAȚIA COPILULUI
Ce, de ce și cum mâncăm? Alimentație sănătoasă: diversitate și echilibru. Mâncarea 
ca stare de bine.

WORKSHOP

10

GRATUIT

Nu rat
a !

PROGRAM INTENSIV
CONȚINUT DETALIAT

EDUCAȚIE PARENTALĂ
10 WORKSHOPURI INTERACTIVE PENTRU PĂRINȚI


