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Spoštovani,
vabimo Vas na

Brezplačni seminar za učitelje in druge strokovne delavce šol
ki bo potekal v četrtek, 8.11.2018,

od 14.00 do 17.00 ure v Ljubljani.

PRIJAVE ZBIRAMO DO 29. oktobra.
Učinkovita komunikacija v šoli in Predstavitev izobraževanj za učiteljske zbore
V jeseni na Zavodu Rakmo pričnemo z novimi
izobraževanji za strokovne delavce šole, zato Vas
vljudno vabimo na brezplačni seminar - Predstavitev
izobraževanj za učiteljske zbore, ki je odlična priložnost
za to, da izveste vse, kar vas zanima o naših
izobraževanjih, na seminarju pa boste pridobili tudi
uporabna znanja in nasvete iz področja konstruktivne
komunikacije in mediacije v šolskem prostoru.
Namen seminarja je osvetliti tematiko učinkovite
komunikacije in pomen uspešne komunikacije v šoli ter
predstavitev aktualnih programov izobraževanj in
usposabljanj iz področja komunikacije in medosebnih
odnosov, mediacije in obvladovanja konfliktov.

Zakaj se je dobro udeležiti?











spoznali se boste z delom naše organizacije
spregovorili bomo o pomembnosti učinkovite komunikacije ter predstavili tudi nekaj metod za uspešno
komunikacijo v šolskem prostoru
spoznali se boste z metodo transformativne ali preoblikovalne komunikacije ter se seznanili s prednostmi
transformativnega komuniciranja
predstavili vam bomo aktualne programe izobraževanj za učiteljske zbore
spoznali se boste z vsebinami in oblikami ter metodami dela naših izobraževanj
predstavili bomo možnosti za izvedbo izobraževanja posebej za vašo šolo
predstavili bomo tudi naše odprte seminarje in usposabljanja ter možnosti za vključitev
posebej bomo predstavili program usposabljanja za šolske mediatorje ter proces vzpostavitve sistema
šolske mediacije
odgovarjali bomo na vaša vprašanja – cilj seminarja je podati ključne informacije, ki vas zanimajo v zvezi
z našimi izobraževanji
imeli boste možnost neposredne oddaje povpraševanja za individualno ponudbo izobraževanja,
prilagojenega specifičnim željam in potrebam vašega kolektiva
Seminar bo vodil predavatelj in izvajalec izobraževanj, Marko Iršič.
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Vsem, ki se boste na predstavitvi prijavili na katerega izmed usposabljanj ali seminarjev,
podarimo tudi kupon za 10 % popust za udeležbo na kateremkoli enodnevnem ali
dvodnevnem odprtem seminarju Zavoda Rakmo.

Seminar je brezplačen. Seminar bo potekal v Ljubljani, natančne podatke o lokaciji izvedbe vam bomo
posredovali naknadno, pred izvedbo seminarja. Prijave na predstavitveni seminar zbiramo do 29.10.2018.
Prijava je zavezujoča k udeležbi, odjavite pa se lahko do 7 dni pred seminarjem. V primeru, da se seminarja ne
udeležite brez odjave, vam zaračunamo stroške v vrednosti 30,00 eur.

Kako se lahko prijavite?
Prijave zbiramo preko e-maila na info@rakmo.si ali preko spletne prijavnice, do 29.10.2018. Spletno prijavnico
najdete na povezavi:
https://docs.google.com/forms/d/19YrXnGDEhnqHytoep-Q5X0TRNAwKUPd7yeRLF44l0gg/edit

Na kratko o izobraževanjih Zavoda Rakmo:
Zavod Rakmo je vodilna organizacija na področju transformativne komunikacije in mediacije v Sloveniji, katere
poslanstvo je prispevati k razvoju kulture obvladovanja konfliktov na vseh področjih življenja posameznikov in družbe.
V ta namen izvajamo vrsto izobraževanj, med katerimi Izvajamo tudi izobraževanja, ki so še posebej namenjena
učiteljem in drugim strokovnim delavcem šole, saj je vsebina teh izobraževanj prilagojena situacijam s katerimi se pri
svojem delu vsakodnevno soočajo delavci šole. Izobraževanja, ki jih izvajamo, so izrazito praktično naravnana, zato
Vam zagotavljamo pridobitev konkretno uporabnih znanj in veščin, ki jih lahko takoj uporabite v situacijah.
Namen naših izobraževanj:
Zavod Rakmo dela in uči po metodi transformativne komunikacije, ki predstavlja učinkovit doprinos k vzgoji za
konstruktivno reševanje sporov. Transformativna komunikacija utrjuje medosebne odnose, obnovi medsebojno
podporo in zaupanje, vpliva na in izboljšuje kakovost medosebnih odnosov in pomaga reševati že nastale konflikte in
spore. Naša izobraževanja so namenjena vsem, ki želijo izboljšati svoje spretnosti konstruktivnega komuniciranja,
spoznati proces mediacije in se naučiti uporabe mediacijskih veščin za mirno reševanje sporov, izobražujemo pa tudi
o asertivni komunikaciji, umetnosti poslušanja, obvladovanju stresa in jeze,… in še več!
Naši seminarji prispevajo k:








bolj konstruktivnim pogovorom in spodbujajo pozitivno komunikacijo
širjenju zavesti mirnega reševanja sporov
zmanjševanju nasilja in nasilnih oblik vedenja
hitrejšemu in učinkovitejšemu razreševanju konfliktov
dobri šolski klimi brez nerazrešenih konfliktov
učinkovitemu reševanju sporov
celostni vzgojni dejavnosti, ki razvija konstruktivno komunikacijo in izboljšuje kakovost medosebnih odnosov

Več o izobraževanjih pa boste izvedeli na brezplačnem predstavitvenem seminarju!

Lepo vabljeni!

