ZEBRANIA Z RODZICAMI
Jak Cię odbierają - tak Cię doceniają i z Tobą współpracują
czyli jak zadbać o dobre Wi-Fi komunikacyjne podczas spotkań z rodzicami, by
bezpiecznie i efektywnie współpracować na rzecz uczniów?

Warsztaty online z MARTĄ SIWAK – trenerką, nauczycielką, socjoterapeutką,
dyrektorką MOS-u
Nie od dziś wiadomo, że pierwsze wrażenie jest niezwykle ważne do budowania relacji.
Ale każde kolejne jest tak samo ważne jak pierwsze. To właśnie dzięki takiemu podejściu budujemy
bezpieczną przestrzeń i środowisko pozytywnych relacji: uczeń – nauczyciel – rodzic.
Poniższe szkolenie wypełnione będzie praktycznymi przykładami, które stanowią merytoryczne
wsparcie dla wszystkich pedagogów, którzy traktują zebrania klasowe jako okazję do inspirującej,
konstruktywnej wymiany poglądów z rodzicami, a przede wszystkim do budowania współpracy opartej
na wzajemnym szacunku i zaufaniu

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
• wykorzystanie niekonwencjonalnych pomysłów na atrakcyjne zebrania budujące
autorytet i zaufanie do nauczyciela
• niwelowanie barier w relacjach rodzic – nauczyciel.
• efektywne zarządzanie czasem podczas zebrania, spotkania.
• wykorzystanie reguł rządzących się wystąpieniami publicznymi samych nauczycieli.
• wypracowanie konstruktywnych narzędzi do pracy we współpracy z rodzicami.
TEMATYKA:
•
•

•
•
•
•
•
•

Formy współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami.
Jak zorganizować wywiadówkę, aby rodzice/prawni opiekunowie chętnie w niej
uczestniczyli - o tym właśnie należy pamiętać podczas planowania przebiegu zebrania
z rodzicami.
Oczekiwania nauczyciela kontra oczekiwania rodziców/prawnych opiekunów.
Budowanie pozytywnego autorytetu wśród uczniów przepustką do dobrych relacji
z rodzicami/prawnymi opiekunami.
Jak radzić sobie ze stresem, wstydem, i niepewnością podczas spotkań
z rodzicami/prawnymi opiekunami – gotowe zabiegi jako wsparcie dla nauczycieli.
Metody przełamywania barier komunikacyjnych i budowania zespołu.
Przykładowa tematyka spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami.
Niezawodne zabiegi mające wpływ na obecność rodzica/prawnego opiekuna na
zebraniu.

•
•

„Szwedzki stół” – baza pomysłów do praktycznego wykorzystania podczas zebrań
z rodzicami.
W jaki sposób zakończyć wywiadówkę, aby rodzice/prawni opiekunowie nie mieli
poczucia straconego czasu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Forma: online
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Termin: 26 sierpnia 2022., godz. 12.00 – 14.30
Cena: 169 zł brutto/osobę
1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób
1890 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 20 osób, powyżej
– dopłata 30 zł brutto za osobę
(cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu)
Osoba prowadząca: Marta Siwak - pozytywnie zakręcona polonistka, dyrektor szkoły w MOS,
trenerka edukacyjna od motywacji, kreatywności, nietuzinkowych metod nauczania, nastawiona na
współpracę z inspirującymi ludźmi i pracę z młodzieżą na tzw. zakręcie

Zgłoszenia: TUTAJ
Więcej szkoleń: https://www.empiria.edu.pl/kalendarium
WAŻNE!
Tematy uzupełniające:
•
•

WSPÓŁPRACA Z ROSZCZENIOWYMI RODZICAMI
SZKOŁA A SKONFLIKTOWANI RODZICE UCZNIA

