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NOWE SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole
Szkolenie jest doskonałą kontynuacją Analizy mocnych stron zespołu z wykorzystaniem
Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®). Ale może być również przeprowadzone niezależnie i
wtedy stanowi zamkniętą całość.
Poprzez ćwiczenia i symulacje zespołowe i dyskusje będziemy zachęcać Państwa do przyjrzenia
się na nowo zespołowi, w którym funkcjonujecie na co dzień i do
odkrycia tkwiącego w nim potencjału. Ten warsztat może stać się dobrą
okazją do przedyskutowania dotychczasowych reguł wspólnego
działania, określenia na nowo zasad, którymi chcą Państwo się kierować
we wzajemnej współpracy i określenia wspólnych dla całego zespołu
wartości, na jakich może się on opierać.
Efektywność warsztatów zależy w dużej mierze od stopnia
zaangażowania samych uczestników. Dlatego proponujemy Państwu
otwartą formułę warsztatu, tak, aby każdy mógł wyrazić swoje zdanie w bezpiecznym,
opartym na zaufaniu klimacie.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
1. Uczestnicy będą mogli wykorzystać wiedzę o budowaniu współpracy,
współodpowiedzialności oraz synergii działań do wzrostu własnej efektywności.
2. Dowiedzą się jak unikać i pokonywać pięć najczęstszych „dysfunkcji w pracy zespołowej”
3. Będzie to również czas na podsumowanie dotychczasowych sposobów działania i
wypracowania nowych, dobrych i wygodnych dla wszystkich zasad współpracy i
komunikacji w zespole.
4. Szkolenie będzie okazją do wymiany poglądów na priorytetowe tematy w Państwa pracy
(wartości, przekonania, potencjał, zakłócenia, co nas motywuje, co nas stresuje, jak inaczej
możemy działać, jakie korzyści wynikają dla nas z obecnej sytuacji, jakie widzimy
zagrożenia itp.).
5. Szkolenie przyczyni się do wzmocnienia zespołu nauczycielskiego, co przełoży się na lepszą
atmosferę wśród nauczycieli, a także pomoże w komunikacji z rodzicami i uczniami (trudne
sytuacje z rodzicami, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, budowanie długofalowych
relacji z lokalnym środowiskiem).

Szczegóły warsztatu:






miejsce:
szkoła
czas:
3,5-4h
grupa
maks. 22 osoby
minimum teorii i maksimum praktyki – forma warsztatowa
gwarantujemy przyjazny nastrój i bezpieczną atmosferę

