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  ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA 

Zielona Góra, 15.09.2020 r. 

 

Szanowni Państwo, drodzy rodzice 

Fundacja „MOŻESZ INACZEJ” organizuje cykl seminariów inspirujących dla rodziców pn.: 

„ZAMIAST WYCHOWANIA” 

 

Cykl obejmuje pięć spotkań, które będą poświęcone następującym obszarom: 

1. „Jestem OK – taki, jaki jestem. Jak dzieci rozwijają zdrowe poczucie 

własnej wartości?” 

2. „Agresja – niebezpieczne tabu.” 

3. „Dorosły jak latarnia morska. Jakiego przewodnictwa potrzebują dzieci?” 

4. „Sztuka mówienia NIE z czystym sumieniem” 

5. „Dziecko w szkole” 

 

Seminaria to dwugodzinne spotkania prowadzone w formie wykładu połączonego z dyskusją. 

Adresowane są głównie do rodziców, jak również do nauczycieli i wychowawców, którym zależy 

na autentycznej i opartej na szacunku relacji z dziećmi. Fundamentem każdego ze spotkań 

będzie nauczanie i filozofia propagowane przez duńskiego pedagoga i terapeuty Jespera Juula, 

które będą uzupełniane własnym doświadczeniem osobistym i zawodowym prowadzącego. 

 

Seminaria poprowadzi Grzegorz Witkowski - pedagog i socjoterapeuta, aktywny pracownik 

oświaty, trener Familylab Polska, współzałożyciel Fundacji Możesz Inaczej. Od kilkunastu lat w 

bliskim kontakcie z dziećmi i młodzieżą. Tata trójki dzieci. 

 
 

MIEJSCE:  
Fundacja MOŻESZ INACZEJ – Al. Juliusza Słowackiego 12 w Zielonej Górze 
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  ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA 

 

TERMINY SEMINARIÓW (wszystkie spotkania potrwają od godz. 17.00 do 19.00): 

 
1.       „Jestem OK – taki, jaki jestem. …   07 października 2020  

 

2. „Agresja – niebezpieczne tabu.”    21 października 2020 

 

3. „Dorosły jak latarnia morska. …    04 listopada 2020 

 

4. „Sztuka mówienia NIE z czystym sumieniem”  25 listopada 2020 

 

5. „Dziecko w szkole”     09 grudnia 2020 

 

UWAGA: Można zapisać się na pojedyncze seminarium, na kilka lub na cykl spotkań. 

Oczywiście zachęcamy do udziału w całym cyklu. Mile widziane pary i małżeństwa. 

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:  

Zgłoszenia prosimy przesłać najpóźniej do dnia 30 września 2020r. poprzez SMS na nr 

prowadzącego 502 068 385 podając swoje imię (lub imiona jeśli zgłoszenie dotyczy pary) 

oraz nr spotkania, które Państwo wybrali.  
 

SPOTKANIA są bezpłatne!  
 
Podczas każdego seminarium będzie okazja do wsparcia dowolną kwotą młodzieży znajdującej się pod 
skrzydłami naszej Fundacji poprzez nabycie cegiełki. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na 
wypoczynek zimowy dla młodzieży. 

 
Dla zainteresowanych rodziców jest możliwość wystawienia zaświadczenia. 

  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!       Zarząd Fundacji 

 MOŻESZ INACZEJ 


