
 

       Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  

zaprasza  dyrektorów i nauczycieli przedszkoli 

na zdalne seminarium

  I  AKUMULATOR  PRZEDSZKOLNY

JESTEM OK TAKI, JAKI JESTEM.

JAK DZIECI BUDUJĄ POCZUCIE WŁACNEJ WARTOŚĆI?

  Gościem seminarium jest Alicja Guła - trenerka Familylab,

propagatorka koncepcji Jespera Juula.

Termin:  27 października 2020 roku o godzinie 16.00

Koszt:  25 zł  

Nr konta bankowego:  21 1020 1462 0000 7202 0220 0319 Bank PKO BP SA O/Bydgoszcz 

Czas: 2 godziny 

Zapisy:  Link do formularza rejestracyjnego:  http://cen.bydgoszcz.pl/zarejestruj/3146   

Miejsce:  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9 

Po dokonaniu wpłaty i zalogowaniu się 23.10.2020 roku  prześlemy link do wydarzenia.  

Zapraszam

Krystyna Karpińska  

tel. 52 349-31-50 wew. 41 
 e-mail:krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl  

     

http://www.family-lab.pl/trenerzy-familylab-2/
mailto:krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl
http://cen.bydgoszcz.pl/zarejestruj/3146


 Alicja Guła
Wieloletni konsultant ds. wychowania przedszkolnego w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia

Nauczycieli  w Elblągu. Autorka  programów i pakietów  edukacyjnych  dla  małych  dzieci.  Spełniona  żona,

matka dwóch córek, a od jakiegoś czasu również babcia.  To ta ostatnia życiowa rola zetknęła mnie z ideą

i wartościami  Jespera Juula. Ktoś mógłby powiedzieć szkoda, że dopiero teraz, ja mówię szczęśliwie już.

W moim życiu zawodowym spotykam się z wieloma nauczycielami i rodzicami, a więc dorosłymi, którzy pełnią

niezwykle ważną rolę w życiu dziecka. To świetna sposobność do tego, aby powiedzieć jak ważne są szczere

relacje, zaufanie zamiast przymusu, odpowiedzialność zamiast posłuszeństwa.

Wiem i czuję  jak  słowa  Juula  pozwalają  zmierzyć  się  z prawdą  (często  bardzo  trudną),  zadbać  o własną

godność i szacunek do siebie i innych.  Z myślą o innych zaczęłam zmieniać siebie,  lepiej  rozumieć siebie,

a przez to lepiej  rozumieć  innych.  Każdy wiek  i każda  życiowa  rola  jest  dobrym momentem,  aby  stać  się

lepszym człowiekiem i dać przestrzeń innym, aby stawali się lepszymi ludźmi.

Jesper Juul wprowadził rewolucję do mojej wiedzy o metodach, technikach

i sposobach  „naprawiania”  dzieci  i zamienił  „wychowanie”  w budowanie

prawdziwych, wartościowych relacji.

        ESPER JUUL (1948-2019)

 Duński terapeuta rodzinny i pedagog o światowej renomie. Jego książka „Twoje 

kompetentne dziecko” jest jedną z najbardziej cenionych  współczesnych pozycji 

na temat wychowania.

Jesper Juul studiował historię, religioznawstwo i historię idei. Po studiach zaangażował się w pracę społeczną. 

Założył w Danii Skandynawski Instytut Kemplera kształcący pedagogów i nauczycieli. Jesper Juul jest jednym 

z głównych liderów przełomu we współczesnej pedagogice. Zawdzięczamy mu odejście od wychowania 

autorytarnego opartego na posłuszeństwie, karach i przemocy psychicznej lub fizycznej oraz od filozofii 

wychowawczego permisywizmu. Stworzy  nowy paradygmat wychowawczy (odł  pos usze stwa ł ń

do odpowiedzialno ci) bazuj cy naś ą  zaufaniu do naturalnych kompetencji dziecka. Jesper Juul podkre la , ś ł

eż  adna metoda wychowawcza nież  zast pi autentycznej relacji doros ego zą ł  dzieckiem.


