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Efektívne komunikačné stratégie I
Zážitkový seminár zameraný na efektívne komunikačné stratégie (aktívne počúvanie, tvorba
podporujúcich otázok v komunikácii s deťmi, dôraz na popis a nie hodnotenie a súdenie
správania) v súlade s Metodickou príručkou k vzdelávacej oblasti (Človek a spoločnosť)
Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.
Dĺžka seminára: 1,5 hodiny

Cena: 80€ / za kolektív*

Efektívne komunikačné stratégie II
Zážitkový seminár zameraný na ďalšie efektívne
komunikačné stratégie (empatické porozumenie, ja-výrok,
spätná väzba) v súlade s Metodickou príručkou k
vzdelávacej oblasti (Človek a spoločnosť ) Štátneho
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v
materských školách.
Dĺžka seminára: 1,5 hodiny

Cena: 80€ / za kolektív*

Komunikácia s rodičmi
Zážitkový seminár zameraný na odkomunikovanie ťažkostí dieťaťa, na získanie niektorých asertívnych
techník pri zvládaní kritiky zo strany rodičov a na empatické porozumenie pri komunikácii s
emotívnymi rodičmi.
Dĺžka seminára: 3 hodiny (odporúča sa vcelku, ale môže sa rozdeliť aj na dve stretnutia po 1,5 hod.)
Cena: 160€ / za kolektív*

* Kolektívom sa rozumie skupina do max. 20 ľudí.
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Práca s pravidlami
Seminár zameraný na prácu s triednymi pravidlami. Učiteľky
sa naučia, ako správne formulovať triedne pravidlá, spoznajú
rôzne formy práce s pravidlami v triede s cieľom podporiť
ich dodržiavanie a eliminovať ich porušovanie.
Dĺžka seminára: 1,5 hodiny

Cena: 80€ / za kolektív*
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Preventívny program Aby sme si rozumeli
Preventívny program zameraný na skvalitnenie vzťahov medzi deťmi. Učiteľky sa v rámci
vzdelávania naučia, ako vytvárať spolu s deťmi pozitívnu klímu triedy, spoznajú stratégie
podporujúce komunikáciu s deťmi, získajú poznatky o tom, ako pracovať s triednymi
pravidlami, ale i to, ako učiť deti empatii a ako ich viesť k vyjadrovaniu svojich emócií.
V rámci školenia spoznajú aktivity pre deti, v ktorých dominuje kráľovská rodina s
rôznymi postavami. Kráľ pôsobí niekedy prísne, lebo má rád pravidlá. Kráľovná je
pokojná a dokáže nielen pohladiť , ale aj vyriešiť problémy. Princ je niekedy smutný,
inokedy pojašený. Deti spoznávajú aj iných ľudí z kráľovstva, navštevujú rôzne bály a na
každom stretnutí sa učia niečo o sebe a o svojom prežívaní, či správaní.
Učiteľky získajú aj materiály pre rodičov (v elektronickej podobe), v ktorých majú
informácie o tom, ako komunikovať s deťmi, aby vytvárali aj v domácom prostredí
pozitívnu atmosféru, ako formulovať domáce pravidlá a ako s nimi ďalej pracovať, ako
podporovať deti vo vyjadrovaní emócií, ako ich viesť k akceptácii odlišností medzi deťmi
a ako im byť vzorom.
Dĺžka vzdelávania : 40 hodín

* Kolektívom sa rozumie skupina do max. 20 ľudí.

Cena: 140€ / za osobu

