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Minden 3. gyerek az első 4 iskolaév során zaklatás,
erőszak áldozatává válik, illetve túlhajszolja magát a
mindennapos konfliktusokkal.
Közösen tegyünk a gyerekeink biztonságos, egészséges
jövőjéért!

Szádeczky-Kardoss Csilla
STARK AUCH OHNE MUCKIS
hivatalos partner
Önérvényesítési és reziliencia tréner
Ifjúsági és gyerekcoach
Meditációs tréner

BIZTOS GYEREKEK. BIZTOS JÖVŐ.
Erősítsük meg gyermekeinket a
zaklatással szemben!

K
VÉLEMÉNYE
"A mai világban hatalmas szükség van arra, hogy gyerekkorban
segítő, gyakorlatias eszköztárat kapjanak a gyerekek
konfliktusaik kezeléséhez. Ez pont ilyen volt."
G. Réka (szülő)
“Nagyon jó volt a tanfolyam. Jó lenne, ha minden iskolában
felkészítenék a gyerekeket ezekre a szituációkra."
Alexandra (szülő)
"Az volt a legjobb, hogy láttuk egymást. A mozgásos játékok is
nagyon tetszettek. Csilla kedves és vicces volt. Csak attól félek,
hogy nem mindig fog eszembe jutni a nyugodt oroszlán." –
Lenke (8 éves)

info@szkcsilla.com
+49 176 433 93 183

"Az általad tartott képzés számomra újra rávilágított arra, hogy
kiegyensúlyozottabb belső és környező világot lehet teremteni a
megoldásokra fókuszálva."
L. Henriett (pedagógus)

+49 176 433 93 183

info@szkcsilla.com

SZÁDECZKY-KARDOSS CSILLA

Hogyan tudjuk az Ön családját segíteni?

Hogyan tudjuk az Ön intézményét segíteni?

A zaklatás egy egyénileg átélt, érzett folyamat.

A "Stark auch ohne Muckis" koncepció segítségével az elmúlt 15 évben közel 1000 intézményben több,

Segítjük gyermekét abban, hogy minél kevésbé sérüljön az ilyen helyzetekben.

mint 60.000 résztvevőt értünk el.

Szülői infóestek / Előadások
Családi és egyéni coaching

Tanfolyamok
óvodásoknak és iskolásoknak

Pedagógus-továbbképzések

Amit a gyerekek a tanfolyamainkon tanulnak:
Milyen stratégiák léteznek az 5 fő konfliktushelyzet megoldására:
Szóbeli bántalmazás
Provokáció
Tulajdon elvétele
Nem kívánt érintések
Erőszak
Hogyan tudunk tisztábban, hatékonyabban kommunikálni?
Hogyan erősítsük öntudatunkat, önbizalmunkat és önszeretetünket?
Hogyan tereljük a gondolatainkat jó irányba, hogyan tudjuk akár a
nehéz feladatokat is energikusan megoldani?
Hogyan ismerjük fel és értelmezzük saját és mások érzelmeit és
szükségleteit?
Hogyan tudunk kilépni az áldozat/tettes szerepkörökből?
Mi is az az internetes zaklatás, mit tehetünk ellene?
Amit a pedagógusok továbbképzéseinken tanulnak:
Hogyan legyen egységes a tantestületünk a zaklatások, konfliktusok
kezelésében?
Hogyan csökkentsük a konfliktusok és zaklatások számát, mivel
csökkenthetjük a ránk bízott gyerekek stressz-szintjét, javíthatjuk
jólétüket?
Hogyan tudjuk a ránk bízott gyerekeket és fiatalokat hosszútávon
erősíteni, fejleszteni?
Hogyan tudunk megújulni a pedagógusi munkánk során?

Amit a szülők az infóestjeinken, előadásainkon, coachingunk során
tanulhatnak:
Hogyan tudja Ön is segíteni, támogatni gyermekét az élet kihívásaival
szemben?
Hogyan lehet valódi biztos pont gyermeke számára?
Hogyan tudja a felesleges otthoni konfliktusokat csökkenteni?
Hogyan hatnak a jelmondatok gyermeke fejlődésére?
Hogyan tudja megvédeni gyermekemet a zaklatásoktól (az internetes
zaklatásoktól)?
Hogyan reagáljon arra, ha azt gondolja, a gyermeke a zaklató?
Hogyan nevelje gyermekét, hogy erős személyisége legyen?
Hogyan erősítse gyermeke öntudatát és önbizalmát?
Hogyan kerüljön ki a zaklatásból?

CSALÁDOKNAK

Pedagógiai mottónk:
"Tréninget tartani annyit jelent, hogy a gyermekekben
felkeltjük a felfedezés iránti vágyat."

GYEREKEKNEK

PEDAGÓGUSOKNAK

