
Вхід вільний. Участь безкоштовна. Чекаємо на всю родину!

16/03

ПРОГРАМА
ПСИХОЛОГО-ОСВІТНЬО-СІМЕЙНОГО 
«ФОРУМУ НЕІДЕАЛЬНИХ БАТЬКіВ»

На дітей очікують лідерські квести, профорієнтаційні зустрічі, тренінги креативності тощо.
Батькам ми пропонуємо 8 найгарячіших тем для вдосконалення батьківських навичок і прокачки 
батьківського менеджменту. 
Дізнайтеся відповіді на ваші запитання від найкращих професіоналів.
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10:30-11:00 Реєстрація учасників. Хол ІІІ поверху

10:30-15:30 Дитячий майданчик «КоЛоБки» – анімація, творчі заняття з дітьми. Ауд. 201

11:00-11:45 Відкриття фестивалю. Відео та розповідь про фестиваль. Розіграш бонусів і призів. Актова зала

Тусовка крутих підлітків Форум неідеальних батьків
12:00-13:00 Тренінг 

особистісного 
зростання 
для підлітків. 
Ведучий: 
Анатолій Малик
Ауд. 227

КВЕСТ для амбітних 
підлітків – ігрові 
активності для 
школярів «Лідер – це я».  
Ведучий: 
Михайло Грязнов
Ауд. 226

«Моя незнайома 
дитина». Діалоги 
з психологом про 
підлітків. 
Ведуча: 
Ольга Васильченко, 
психолог
Ауд. 214

«Мотивація 
підлітків: хочу-можу-
треба». 
Ведуча: 
Марина Сбродова, коуч, 
тренер з особистісного 
розвитку
Ауд. 215

«Як розвинути 
батьківську впевненість.  
Батьківський 
менеджмент». 
Ведуча: Діана Житня-Кебас, 
психолог, спеціаліст по 
роботі з підлітками
Ауд. 205

Майстер-клас «Підлітки 
та їх батьки: секрети 
довірливих відносин».
Ведуча: Олена Статник, 
практичний психолог, 
дитячий та підлітковий 
психотерапевт 
Ауд. 219

13:00-13:15 Перерва

13:15-14:15 Психологічна 
вікторина 
для підлітків 
«Психологічна 
азбука». 
Ведуча: 
Аліна Теплюк
Ауд.227

КВЕСТ для амбітних 
підлітків – ігрові 
активності для 
школярів.

«Гаджети і підлітки: 
як поєднати корисне 
з приємним». 
Ведуча:
Діана Житня-Кебас, 
психолог, спеціаліст по 
роботі з підлітками
Ауд. 205

«Навігатор для 
батьків: як обирати 
кращий заклад 
освіти своїй 
дитині?». Ведуча: 
Вікторія Чеховська, 
психолог, тренер 
з особистісного 
розвитку  
Ауд. 215

«Виховання в стилі 
коучингу: 5 лайфхаків 
для батьків». 
Ведуча: 
Олена Іванова, коуч
Ауд. 214

Розмова з 
психотерапевтом «Як 
підтримати свою 
дитину». 
Ведуча: Олена Статник, 
практичний психолог, 
дитячий та підлітковий 
психотерапевт 
Ауд. 219

14:30 Презентація програми підготовчих 
курсів для вступу до ліцею.  

Ауд. 227

Презентація освітньої програми ліцею 
для батьків абітурієнтів 

Ауд. 215

Батьківська зустріч в Клубі люблячих батьків. 
Ауд. 205


