Primul program de dezvoltare holistică
pentru copii (1-3 ani) și părinții lor, din România!
100% practic (se lucrează cu copilul și unul din părinți, împreună)
100% experiențial (se descoperă împreună potențialul copilului)
100% bazat pe cercetări recente (fundamentat pe studii după anii 2000)
100% garantat va răspunde la întrebările/dilemele unui părinte!

2 zile pe săptămână

8 săptămâni
împreună copil-părinte

luni și vineri 18:00-19:30
marți și joi 9:30 -11:00

100 lei

175 lei

600 lei

1 ședință

2 ședințe

8 ședințe

16 ședințe

(90 min)

(o săptămână)

(o lună)

(programul complet)

Înscrieri la

0745 868 758 sau

1100 lei

contact@familyhub.ro

Bdul Timișoara nr.20 (a doua casă după Plaza România)
www.familyhub.ro

La finalul celor 8 săptămâni:
Vei ști cum să creezi experiențe educaționale și de dezvoltare
armonioasă pentru copilul tău.
Vei ști cum să-ți găsești resursele ca părinte, pentru a lucra cu copilul tău.
Vei primi un raport de evaluare a ariilor cu potențial crescut de dezvoltare
ale copilului.
Vei găsi răspunsul la intrebări pe care nu le-ai adresat nimănui, cu privire
la copilul tău, relația ta cu el, relația lui cu tehnologia, cu banii, inclusiv cu
divinitatea!
Vei primi o listă cu jocuri și jucării educaționale, aplicații web care pot
contribui în mod real la dezvoltarea copilului tău.
Vei beneficia de două ședinte de parenting coaching 1:1.
Vei avea 3 ore libere (copilul râmâne cu noi), pe care să le petreci cum
vrei tu, dragă părinte!

Se lucrează:
cu număr mic de familii (copil-părinte), maxim 5.
în interior și exterior.
cu psiho-pedagogi, și părinți la rândul lor.

Ce vom face împreună?
Cu copilul
Ne vom juca și explora șapte arii de dezvoltare: fizic-kinestezic, cognitiv, socio-emoțional, artistic,
ecologic, practic si dezvoltare personală
Ne vom juca cu cele șase simțuri ( auz, văz,olfactiv, gustativ, chinestezic) și cele opt inteligențe
(kinestezic-corporala, logico-matematică, lingvistic-verbală, artistic-spațială, muzical-auditivă,
intrapersonală, interpersonală, natural-ecologică)
Ne vom “aventura” să descoperim lucruri noi, în interior sau în exteriorul centrului holistic
Vom explora/crea “jocul împreună” cu mama/tata, alți copii
Vom descoperi ce ne place cel mai mult și ce ne încântă

Cu mama/tata
Vom învăța să-l observam pe copil, și să intrăm în jocul lui
Vom învăța să transformăm jocul în experiențe de dezvoltare pentru copil, și plăcute pentru părinte
Vom învăța cum să trecem de la o activitate la alta, fără multe “tensiuni”
Vom descoperi cum să cream o relație de încredere și deschidere între părinte și copil
Vom descoperi care este pontențialul, talentul copilului tău

Cine facilitează?
Anca Moldoveanu are experientă de lucru cu
copiii de peste 10 ani și peste 15 ani de lucru cu
adulții. Psiho-pedagog, Anca este certificată
internațional în educație holistică (
Educatiooon3000), având de asemenea
competente în evaluare
socio-psiho-emoțională, comunicare
non-violentă, sănătate corporal-celulară,
brain-gym, coaching

Înscrieri la

0745 868 758 sau

Roxana Lazăr are experiență de lucru cu copiii
(individual sau în grup) de peste 20 ani, de
formație psiho-pedagog, cu certificări în
terapie cognitiv-comportamentală,
dans-terapie, art-terapie. Roxana a dezvoltat
de-a lungul anilor mai multe programe de
dezvoltare personală pentru copii.

contact@familyhub.ro

Bdul Timișoara nr.20

Care este structura celor 8 săptămâni?
Săptămâna 1:
Spații -“corpuri” ( Dezvoltarea fizico-kinestezică)
Activitati libere ale copilului, pentru a se familiariza cu spațiul
Mingii mari și mici, cercuri colorate -pentru dezvoltarea manualității și motricității
Jocuri kinestezice copil-părinte, pentru a-și înțelege distincția dintre eu-celălalt
Principii de implicare a părinților în cele 7 săptămâni
Cum ne “pregătim” pentru a ne juca cu copiii
Care sunt etapele de dezvoltare motorie ale unui antepreșcolar
Observarea dirijată a copilului, pentru a înțelege caracteristicile copilului

Săptămâna 2:
Eficiență- originalitate -inventivitate (Dezvoltarea cognitiv-articulată)
Observăm –“numărăm” – categorisim
Silabe și cuvinte cu rimă, cu sunet și culoare
Puzzel-uri
Flashcard
Transformăm culori, substanțe și vietăți
Stele multe și mărunte
Care sunt etapele de dezvoltare cognitivă ale unui antepreșcolar
Cum cream experințe de învățare în timpul unui joc
Care sunt ”ingredientele” pentru păstrarea curiozității și dezvoltarea dorinței de a învăța

Înscrieri la

0745 868 758 sau

contact@familyhub.ro

Bdul Timișoara nr.20

Care este structura celor 8 săptămâni?
Săptămâna 3:
Eu – noi- unu ( Dezvoltarea socio-emoțională și multiculturală)
Oglindim – simțim- trăim
Mama- Mother- 母-אמא
“Suntem diferiti și la fel”
Jocuri de dezvoltare a inteligenței emtotionale
Familia mea
Care sunt nevoile socio-emoționale de la 1 ani la 3 ani și la ce să ne așteptăm după
Cum depășim “fricile” și alte posibile momente “ stresante emoțional” pentru copil
Cum cream “spațiul” în relația cu anteprescolarul
Părinții își “încarca bateriile” timp de 1h si 30 min

Săptămâna 4:
Sunete- culori- Forme (Dezvoltarea estetică)
Ne mișcăm pe sunete și forme
Coloram sunetele
Ce sunete au obiectele?
Ce forme au obiectele, corpurile?
Forme din natură și viața noastră
Ieșirile în aer liber o necesitate și un pretext de dezvoltare emoțională, estetică și cognitivă
Exerciții de art-teraptie la îndemana părintilor
Metode de mindfulness și energizare pentru părinti

Înscrieri la

0745 868 758 sau

contact@familyhub.ro

Bdul Timișoara nr.20

Care este structura celor 8 săptămâni?
Săptămâna 5:
Natural-Ecologic- Sănatos ( Dezvoltare ecologică)
Ce este natural?
Culorile sănătății
Gradinar și grădinărit
Plante “miraculoase”
“Energia” care ne pune în mișcare
Metode de relaxare pentru părinți
Rutine sănătoase pentru copii și părinți
Ieșiri la plimbare cu “liniște” relaxare și bucurie pentru toată lumea

Săptămâna 6:
Do-it! ( Dezvoltarea practică)
Impletim si rotunjim, coca, dulciuri!
Confectionam de mici!
Utili și harnici!
Cum dezvoltam spiritul practic, de mic?
Cum alegem jocurile si jucăriile pentru copii
Părinții își “încarcă bateriile” timp de 1h și 30 min

Înscrieri la

0745 868 758 sau

contact@familyhub.ro

Bdul Timișoara nr.20

Care este structura celor 8 săptămâni?
Săptămâna 7:
Suflet de copil ( Dezvoltare personală)
Povești și desene despre lucruri nevăzute
Respirăm- Inspiram, baterii ne încărcăm!
Unde stă puterea mea?
Putem comunica și altfel?
7 lucruri esențiale în evoluția copiilor născuți după 2000
Relația părinte-copil: cum ne uităm la ea, de unde o abordăm; ce avem de făcut ca părinți
Prima sesiune de parenting-coaching

Săptămâna 8:
Copilul în relație cu… el, părinții, tehnologia, banii, divinitatea
“Ce-mi comunică de fapt mama/tata, când îmi spune ca…?!”
Ce comunic eu-copilul când… plâng, mușc, am ticuri, am răcit/m-am îmbolnăvit, am ”întârzieri” în
dezvoltare
Cum se formează abilitățile…dependențele
Cum iau naștere credințele limitative/potențatoare ale copilului
Cum pot crește șansele pentru o viață împlinită, dincolo de una de supravieturire
A doua ședintă de parenting-coaching

Înscrieri la

0745 868 758 sau

contact@familyhub.ro

Bdul Timișoara nr.20

