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    Polkowice, dnia 28.10.2015 r. 
 

  

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach  
 

ZAPRASZA NA KURS DOSKONALĄCY 
 

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z DZIECKIEM I RODZICEM – JAK ROZUMIEĆ 

INNYCH I BYĆ DOBRZE ZROZUMIANYM? (wymiarze 16 godz. dydaktycznych) 

 

 

Termin realizacji:    
2 spotkań po 8 godziny dydaktycznych, tj. 8:00 – 15:00 w dniach: 
21.11.2015 r.  28.11.2015 r.   
 

Miejsce realizacji:  
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach; ul. Targowej 1, sala konferencyjna parter 

 

Prowadzący: 
Barbara Jaśkiewicz  Competence Training &Coaching Institute, Polkowice 
psycholog pracy i organizacji (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Humboldta w Berlinie); trener biznesu i doradca (Zertifikat 
Trainer – und Beraterausbildung”, Komega e.V. - Universität Potsdam); trener międzykulturowy (Zertifikat „Interkultureller 
Trainer”, Universität Jena); coach (Szkoła coachingu relacyjnego, poziom zaawansowany, TransMisja Grupa Doradczo-
Szkoleniowa; studia podyplomowe z coachingu – Wyższa Bankowa we Wrocławiu, Kurs coachingu prowokatywnego) 
ponad 7-letnie doświadczenie w projektowaniu i przeprowadzaniu działań rozwojowych (szkolenia - ponad 3000h, coaching – 
1000h, moderacja warsztatów i spotkań kadry zarządzającej); realizacja długoletnich projektów rozwojowych (m.in. roczny 
projekt rozwoju kompetencji pracowników Europejskiego Funduszu Leasingowego); ponad 5 - letnie doświadczenie  
w kierowaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa; doświadczenie międzykulturowe (studia wyższe i kursy uzupełniające oraz  praca 
zawodowa w Niemczech) 
    

Program: 
Moduł 1: 

1. Subiektywne postrzeganie świata  - jak nasza kultura, nasze doświadczenia wpływają  rozumienie pojęć  
i używany język? 

2. Modele komunikacji i zasady skutecznej komunikacji – na jakich płaszczyznach  komunikujemy i  jak nasz komunikat 
może zostać odebrany? Którym uchem słucha nas rozmówca (emocjonalnym, rzeczowym, apelu, ujawnienia siebie)? 

3. Techniki zadawania pytań  czyli jak kierować rozmową , badać potrzeby i uzyskiwać potrzebne nam informacje? 
4. Techniki aktywnego słuchania  czyli jak upewniać się , że dobrze rozumiemy rozmówcę? 

 

Moduł 2: 
1. Asertywność w komunikacji 
2. Techniki komunikacji asertywnej przydatne w rozmowach z uczniem i rodzicem. 
3. Symulacje rozmów z użyciem technik asertywnej komunikacji 
4. Prowadzenie trudnych rozmów z rodzicami 
5. Typy trudnych  rozmów z rodzicami. 

 
Cena: 350 zł  
 

Zapisy:  
Zapisy przyjmowane są do dnia 13.11.2015 r., na podstawie formularza zgłoszenia udziału w formie doskonalenia 
(formularz do pobrania na www.polkowice.edu.pl) Liczba miejsc ograniczona – 14 osób 
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