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Meghívott előadó: Dr. Kádár Annamária
Az előadás címe:
Az önbecsülés és a küzdőképesség
megalapozása gyermekkorban
A
Mesepszichológia-könyvek
kirobbanó
temperamentumú szerzője híres a szülők, nagyszülők,
pedagógusok számára kincset érő, gyakorlatias és
fergeteges humorú előadásairól – az elmúlt évek során
nemigen fordult elő, hogy ne kapott volna vastapsot a közönségtől. Ragadós életöröme és dinamikus
előadásmódja miatt sokan Prof. Dr. Bagdy Emőkéhez hasonlítják, míg gyermekbarát szemlélete és
humanizmusa Dr. Vekerdy Tamáséra emlékeztet. A téma itt külföldön a szülők számára talán még fontosabb:
Az, hogy miként alapozzuk meg gyermekünk önbizalmát és küzdőképességét, az egész életére befolyással
lesz. Önbecsülésünkre a legjelentősebb hatásuk a gyermekkori élményeknek van, ezek alapozzák meg, vagy
éppen ássák alá azt. Mivel egy gyermek még nem tudja mérlegelni, megszűrni az őt ért hatásokat, mindent
belsővé tesz, amit megtapasztal. Ha ekkor jó és erős alapokat kap, akkor értékes emberként tekint majd
magára, és nem fogja könnyen feladni a küzdelmet. Amennyiben azonban az alapok hiányoznak, felnőttként
számos esetben kiszolgáltatottá válhat, és megalkudhat méltatlan helyzetekkel is, mert nem tudja elhinni
magáról, hogy jobbat érdemel.
Dr. Kádár Annamária az önbecsülés, a rugalmas állóképesség megalapozásának lehetőségeibe vezeti be az
érdeklődőket - a tőle megszokott lebilincselő stílusban. Ehhez segítségül hívja a mesék ősi bölcsességét, és
az elmélet mellett rengeteg gyakorlati eszközt, megvalósítható ötletet igyekszik hallgatói kezébe adni. Az
előadás interaktív, lehetőség lesz kérdéseket feltenni, tanácsot kérni is a szakembertől!

A belépő ára 25 Euro
Jelentkezni a pszimun@gmail.com e-mail címen lehet. A jegyeket elővételben is meg lehet venni,
és a jegy árának beérkezésekor e-jegyet küldünk a válasz e-mailben. Részleteket (számlaszám) a
jelentkezési e-mailre írt válaszban küldjük.
(Kérnénk mindenkit, hogy mivel jegyek korlátozott számban kaphatóak, amennyiben nem vesz előzetesen
jegyet, úgy mindenképpen érdeklődjön a rendezvény előtt e-mailben a kényelmetlenségek elkerülése
érdekében, hogy van-e még hely. Köszönjük!)

Remélem minél többen kíváncsiak lesznek erre programra is, valamint az előadónkra, és
megtisztelnek jelentkezésükkel!
Üdvözlettel,
Vágyi Petra szervező, Klinikai szakpszichológus, www.psychealth.de

