Jak rozmawiać z rodzicami ucznia?
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szanowni Państwo,
Każdy nauczyciel posiada kompetencje do tego by nauczać i wychowywać ucznia, jednak żadna
uczelnia w swoim programie nauczania nie uwzględnia przedmiotu nauczania, rozmawiania
i nawiązywania współpracy z rodzicami swych uczniów. A okazuje się, że w czasach dużego
udziału rodziców w pracy szkoły jest to poważny problem i nie mniej ważny jak radzenie sobie
z uczniami.
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę szkolenia dedykowanego nauczycielom pt.
„Jak rozmawiać z rodzicami ucznia?”, które jest doskonałą okazją poszerzenia wiedzy
i rozwinięcia kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji interpersonalnej ze szczególnym
uwzględnieniem rozmów z rodzicami uczniów.
Poniżej prezentujemy program szkolenia:
Adresaci:
Nauczyciele wszystkich przedmiotów wszystkich poziomów edukacji.
Cel szkolenia:
Rozwinięcie kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji interpersonalnej ze szczególnym
uwzględnieniem rozmów z rodzicami uczniów.
Program:
1. Wprowadzenie:
 Otwarcie szkolenia
 Przedstawienie się prowadzących i uczestników
 Zapoznanie uczestników z programem szkolenia
 Zebranie oczekiwań od uczestników szkolenia
2. Komunikacja interpersonalna. Jak się komunikujemy?
3. Komunikacja niewerbalna. W jaki sposób można zmienić znaczenie tego, co chce się
powiedzieć za pomocą komunikacji niewerbalnej towarzyszącej komunikacji werbalnej? Jak
za pomocą komunikacji niewerbalnej można stworzyć atmosferę sprzyjającą rozmowie?
4. Aktywne słuchanie:
5. Komunikaty typu „ja”.
6. Idealnie vs źle
7. Podsumowanie szkolenia, indywidualne konsultacje z trenerem.

Korzyści:
 Poszerzenie wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej.
 Poznanie metod skutecznej komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy
nauczyciela z rodzicem ucznia.
 Poznanie „dobrych praktyk” sprzyjających efektywnej komunikacji interpersonalnej
w rozmowie z rodzicami ucznia.
 Możliwość konsultacji z trenerem problemów pojawiających się w rozmowach z rodzicami
uczniów.
Prowadzący:
Psycholog ze specjalizacją Psychologia Rodziny, Rozwoju i Edukacji. Wykładowca, trener,
właściciel Centrum Psychologii i Sztuki. Od wielu lat udziela wsparcia psychologicznego
młodzieży, rodzicom i nauczycielom współpracując ze szkołami publicznymi i niepublicznymi
oraz Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, organizacjami pozarządowymi i firmami w całej
Polsce. Ze szczególnym zainteresowaniem zajmuje się komunikacją interpersonalną, relacjami
interpersonalnymi, motywacją, psychologią międzykulturową, kreatywnością oraz twórczością.
Koszt szkolenia:
Koszt szkolenia zleconego wynosi 3400 zł + VAT (23% lub zw.) dla grupy liczącej nie więcej niż
20 osób (cena za grupę). W przypadku większej ilości osób cena za grupę ustalana jest
indywidualnie uwzględniając rabaty. Możliwość negocjacji cenowych!
W ramach zamówionego szkolenia oferujemy:
 Szkolenie prowadzone przez wysokiej klasy eksperta
 Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika
 Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 Raport poszkoleniowy podsumowujący szkolenie, zawierający wyniki ewaluacji.
Korzyści ze szkoleń zamkniętych:
 Wybór terminu oraz lokalizacji szkolenia
 Wybór formy szkolenia najbardziej odpowiadającej potrzebom
 Możliwość negocjowania dogodnych warunków finansowych
 Rabaty – przy większej ilości szkoleń.

Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem wybranego szkolenia (czas, miejsce, cena itp.)
ustalane są indywidualnie, dlatego też serdecznie zapraszam do kontaktu.
Z poważaniem,
Anna Łyżwa
Dyrektor Zarządzająca
Studio Rozwoju Kompetencji

