
Akademia Rodzica 

Akademia Rodzica jest realizowana w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Łomży od 2009 
roku.  Pomysł zrodził się z potrzeby efektywnej współpracy z rodzicami dzieci uczęszczającymi 
do naszej placówki. Mamy pełną świadomość tego, że Rodzic jest niezwykle ważną osobą 
w procesie edukacji przedszkolnej dziecka i zaangażowanie z Jego strony pozwala nam w pełni 
wspierać i stymulować prawidłowy rozwój małego dziecka. Spotkania w ramach Akademii 
Rodzica to warsztaty, podczas których czynny udział wszystkich uczestników i osób 
prowadzących zapewnia możliwość dobrych efektów. Wspólna praca z rodzicami ma na celu 
poszerzenie kompetencji rodzicielskich w zakresie: 
- trudności wychowawczych i emocjonalnych dzieci; 
- wad wymowy i innych trudności logopedycznych; 
- deficytów w rozwoju ruchowym oraz związaną z nimi terapią integracji sensorycznej; 
- problemów w funkcjonowaniu poznawczym (pamięć, uwaga, myślenie itp.) i odpowiadającej 
temu terapii pedagogicznej; 
- przygotowanie dziecka do dojrzałości szkolnej. 
Jest możliwa również modyfikacja tematyki warsztatów, o ile osoby uczestniczące wyrażą takie 

zapotrzebowanie. Staramy się dopasować tematykę spotkań do aktualnych potrzeb 

wynikających z rozwoju dziecka w wieku 3 – 6 lat. Wyżej wymienione treści odnoszą się nie 

tylko do typowych problemów, ale również pokazują, w jaki sposób mądrze i twórczo 

stymulować rozwój dziecka nawet, kiedy nie obserwujemy szczególnych trudności.  Akademia 

Rodzica wyposaża uczestników warsztatów w materiały edukacyjne, do wykorzystania w pracy 

z dzieckiem w domu. Osoby prowadzące poprzez pracę w podgrupach, prezentacje 

multimedialne, opisy przypadków, praktyczne ćwiczenia pokazują konkretne rozwiązania 

i sposoby. Dodatkowym walorem jest sposobność wymiany doświadczeń samych rodziców, co 

często wzbogaca przebieg danego warsztatu. W PP9 został powołany zespół osób, który 

organizuje i współprowadzi w/w spotkania. Warsztaty prowadzone są przez specjalistów 

i nauczycieli naszej placówki, jesteśmy także otwarci na współpracę z innymi ekspertami 

w danej dziedzinie. Ze swojej strony oferujemy kontakt z wykwalifikowanymi nauczycielami, 

specjalistami od terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, logopedami, 

psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą. Spotkania odbywają się w godzinnych 

popołudniowych, na terenie przedszkola. 

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach Akademii Rodzica, gdyż 

inwestycja w rozwój własnego dziecka poprzez poszerzanie swoich umiejętności rodzicielskich 

to najlepsza droga do szczęścia każdego malucha. 
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