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„Senki sem magától lett olyan, ami. Mind ezernyi más emberből vagyunk. Bárki, aki
valaha is kedvességet tett nekünk vagy bátorítóan szólt hozzánk része lett a mi
karakterünknek, gondolatainknak, és sikereinknek is."
George Matthew Adams
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Kinek szól az együttműködő kommunikáció tréning program?
A programunk minden felnőtt ember számára ajánlott, többszörösen akkreditált
felnőttképzési tréning.
Az együttműködő kommunikáció, önismereti tréning
a pedagógusok továbbképzésébe beszámító 30 kredit pont érték az OM által
akkreditált.
a felnőttek számára pedig a FAT akkreditálta a 30 órás képzésünket – a cím
változatlan hagyása mellett -.
Az együttműködés az élet minden területén családban, a munkahelyeken is
elengedhetetlen, melynek alapja a partneri viszonyon alapuló együttműködő
kommunikáció.
A munkatársakkal, barátokkal, rokonokkal, családtagokkal való
kapcsolattartáshoz, kommunikációhoz nyújt segítséget programunk az
empátia, az érzelmi intelligencia segítségével, az együttműködő
kommunikáció előtérbe helyezésével.
A
személyiségükkel
dolgozó
felnőttek
számára
pedig
mindenképpen szükséges személyes énvédelmük, önbecsülésük
karbantartása, melyhez szintén kiváló támogatást ad programunk
Szociális munkások, segítők, és a szülők számára is segítséget nyújt
programunk, hiszen manapság nem könnyű helytállni a család, a gyermek szükséglete,
az iskolai és társadalmi elvárások közepette, úgy, hogy az együttműködés minden
körülmények között fenntartható és megvalósítható legyen.
Az integráció jelen van immár az oktatási intézményeinkben, ma
már együttnevelhető a tanulásban akadályozott, érzékszervi
fogyatékos, mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos, roma, különféle
nemzetiségű diák. Különösen nehéz a helyzete azoknak a szülőknek,
akiknek speciális támogatásra van szükségük, gyermekük
fejlesztéséhez. A pedagógusok számára is számtalan eddig nem
ismert helyzet adódik az integrált oktatási helyzetekben, és mint
mintaadó személy – óvodás, kisiskolás és kamaszkorú gyermekeknél
egyaránt -, bizony nem mindegy milyen módon, hozzáértéssel kezeli a helyzeteket.
Ma már a munka világában is megjelennek tanulóink,
azonban más okokból igen sokan tartoznak még ebbe a
csoportba, amit úgy hívunk, hogy megváltozott
munkaképességű munkavállalók.
Esélyt kell adni a fogyatékkal élőknek képességeik
bizonyítására, azonban ehhez nem elegendő a törvényi
háttér, és a fizikai környezet biztosítása. Törődni kell a
befogadók és befogadottak közötti együttműködésre,
a partneri viszony megteremtésére, melyhez programunk kiváló támogatást nyújt.
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Ön- és tárismeret az együttműködés alapja
Az élet minden területén az együttműködő kommunikációval, empatikus
magatartással, csapatmunkával lehet elérni a különféle képességű, képzettségű
emberek sikeres együttműködését.
Ehhez meg kell tapasztalnunk saját lehetőségeinket, képességeinket,
viselkedésünk, kommunikációnk másokra gyakorolt hatását, mindezt jól kontrolált,
biztonságos környezetben, programunk ehhez nyújt megfelelő szakmai segítséget,
támogatást.

Az együttműködő kommunikáció tréningprogram felépítése
Programunk modulrendszerben épül fel, a 4 egység szorosan egymásra épül, így
biztosítva az önmegismerés minél teljesebb skálájának bejárását a speciális gyakorlatok
segítségével. A program minden része gyakorlatorientált, többségében szituációsszimulációs gyakorlatok.
A gyakorlatok elemzése során kerül a feldolgozott elmélet tudati szintre és ezáltal
fogalmazódhatnak meg az általánosan, a mindennapok során alkalmazható, használható
ismérvek.
A változatos csoportbontás lehetőséget ad az együttműködési,
kommunikációs képességek, készségek, az érzelmi intelligencia fejlesztésére
minden résztvevő számára.

A modulok rövid ismertetése
1. modul: Önismeret az önelfogadásért
Napjainkban szinte minduntalan azt halljuk, a legfontosabb az önmegvalósítás, a saját
képességek kibontakoztatása. Azonban néha úgy tűnik, ezt könnyebb mondani,
mint megcsinálni. A kudarcok okát pedig célszerűen a körülményekben keressük, és a
különféle mások által létrehozott hátráltató körülményekre fogjuk. Sokszor eszébe sem jut
senkinek, hogy megvizsgálja a hiba valódi okát, önönmagát, a képességeinek,
aktivitásának, szükségleteinek valódi szintjét.
Önismeret szükséges ahhoz, hogy biztonsággal el
tudja dönteni az egyén, milyen adottsága, képessége
van, és így milyen lehetőségei vannak, illetve
korlátai, mennyire érdemes kockázatot vállalnia, és
azt is meg kell tudnia, hogyan, milyen módon és
mennyire képes az újrakezdésre, kudarcok, negatív
élmények után.
Az önmagunk felfedezése nem könnyű feladat,
ezt az utat csak megkezdeni tudjuk, a végig járása egy egész életen át zajló
folyamat. Az önfeltárás mindig szükséges, hiszen az élet is folyton változik, és a
változásokhoz kell igazodnia a személyünk által adott válaszoknak, amelyek sikerülhetnek
jól vagy rosszul.
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Azonban,
ha
tudatában
vagyunk
erősségeinknek,
célszerűen
használjuk
képességeinket,
készségeinket,
nagyobb
esélyünk lesz a boldog, kiegyensúlyozott
életre, melynek egyensúlyban tartása mindenki
saját feladata, és felelőssége.
Gyakorlatainkkal segítjük az önmegismerést, az
önelfogadást,
társak
megismerését,
a
visszajelzések érzékelését, az empátia adását-kapását, melynek alapja a saját
élmény befogadása, elemzése. Az önfeltárást támogatjuk háromféle tesztünkkel a
személyiségtípus meghatározásával, a saját interperszonális képességek, készségek és
a konfliktuskezelő stílus megismerésével.

2. modul: Kommunikáció minden szinten
A kommunikáció egyéni szintjének megtapasztalásához
szituációs gyakorlatok szolgálják a saját erősségek feltárását, és
a társakra gyakorolt hatás, ellenhatás megtapasztalását. Az
asszertív kommunikációs készség fejlesztése során nagy hangsúlyt
kap a nem verbális elemek használatának értelmezése és
alkalmazása.
A saját kommunikációs stílus megismerése elengedhetetlen, hogy a mindennapi
helyzetekben az együttműködő kommunikációt sikerrel alkalmazzuk, szerepjátékaink
ehhez nyújtanak segítséget. A gyakorlatok során állandó a szituációk hatásellenhatásának megtapasztalása kockázatmentes környezetben.
Lényeges segítség a verbális és a non
verbális kommunikációnak kongruenciája,
meglétének
és
hiányának
megtapasztalása saját élményen keresztül.
A játszmák, az intim védelmet adó és kapó
emberi kapcsolatok elemzésével, az egyéni
szinteknek
megfelelő,
a
mindennapi
élethelyzetekben
alkalmazható
kommunikációs eszköztár alakítható ki.
Konfliktusmoderálási gyakorlatainkkal a verbális konfliktusok kezeléséhez kívánunk
segítséget adni a különféle viselkedési módok interperszonális hatásának
elemzésével, az egyén reakciójának vizsgálatával.

A konfliktus megelőzés módszereit a különféle szituációk elemzése alapján
tapasztalják, illetve találják meg, a levont általánosítható tanulságok szolgálnak majd a
mindennapi
élethelyzetekben
megoldási
stratégiájaként,
kommunikációs
modellként.
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Nagy hangsúlyt fektetünk az énerő megtapasztalására, saját gondolatok kifejezésére,
mások gondolatával való azonosulására, a személyes befolyásolási stílus
vizsgálatára, a segítségnyújtás, az együttműködés, az asszertivitás gyakorlására.

3. modul: Speciális igények
Az ép és fogyatékos diák személyisége az iskolás évek
alatt a fejlődés különböző fokán áll, sok támogatásra,
bíztatásra, visszajelzésre, azok szakértő módón való
értelmezésére van szükségük ahhoz, hogy megértsék
cselekedeteiknek motivációját és pszichés hátterét. Több
empátiát, az érzelmi intelligencia fejlesztését igényli
az a helyzet, amikor az integráció láthatóvá, közvetlen környezetben érzékelhetővé
tette a másság létezését, a szituáció összes résztvevője számára.
Ezért rendkívül fontos a dolgok természetéből fakadóan kezelni a problémákat, nyíltan és
őszintén szólni a másság tényéről, és azokról a lehetőségekről, amelyek megmutatják
az ebben rejlő hatalmas pozitív erőt.
Minden diák számára elérhetővé kell tenni, hogy egészséges önelfogadású, önmagukban
bízó, toleráns, másokat megértő, másokért tenni tudó és akaró ifjúként érkezzen a
tanulási folyamat végére, amikor elhagyja az iskolát. Kiemelten kezeljük saját élmény
alapján a belső konfliktussal járó
csoportdöntés elemzését.
A gyakorlatok során lehetőség nyílik a
különféle fogyatékosságú emberek
megismerő
tevékenységének
és
kommunikációjának főbb jellemzőinek
megértésére.
Az
interperszonális
befolyásolási
stratégiák
hatékonyságának
vizsgálatával,
a
változtatás
stratégiáinak
tudatosítására nyílik lehetőség.
A tanári kommunikációs eszköztárat fejlesztjük a konfliktusmoderálás, és
személyiségfejlesztés, a különféle személyiségű, képességű tanulók közösségbe
beillesztésének elősegítése érdekében.

4. modul: Sikeres emberek
Az a tanár, diák, (ember), akinek nincs elég önismerete, tudása,
eszköztára, pszichés erőforrása, nem tudja konstruktívan átvészelni
a labilis helyzeteket, így válhat akár depressziós, önpusztító
magatartású, vagy akár agresszív, másokat is veszélybe sodró,
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kiegyensúlyozatlan, diszharmonikus fiatallá. A tudás, a szakismeret ma már természetes
és elengedhetetlen feltétele az előrelépésnek, azonban számtalan félresiklott sors,
elpazarolt tehetség vergődése mutatja, hogy a szakmai tudás a fennmaradáshoz nem
elég!
Ahhoz, hogy valaki az életben előre haladjon, hogy a megszerzett tudását termőre
fordítsa, kamatoztassa, önmaga és a társadalom hasznára fordítsa, érett, harmonikus
személyiségű, egészséges önelfogadású, pozitív énképpel bíró egyénné kell válnia.
Ehhez kiemelten fontos az elhárító mechanizmusok, én-ideál elemzése, a
személyközi kapcsolatokban előforduló elfogadás és elutasítás megtapasztalása
kockázatmentes helyzetben.
Az egyén és a csoportos érdek tisztázása, összevetése, a konszenzus létrehozására
irányuló
vitakészség
fejlesztése
különösen nagy hangsúlyt kap szinte az
egész tréning folyamán.
Foglalkozunk stresszkezeléssel, hogy
képesek legyünk szembehelyezkedni a
rossz hangulattal, a szorongással,
segítség lesz ehhez a könnyű mosoly
technikája
A kívülről befelé ható mechanizmus
gyakorlása, néhány alapvető, könnyen
elsajátítható relaxációs gyakorlat teszi
teljesebbé a stresszhatások oldását.

Tanfolyam tudáspróbája
Reflexiós levélben egy történet leírása, egy
megtörtént
verbális
konfliktus
megélésének
folyamatáról és az együttműködés érdekében
megtalált megoldásról szól.
A tanfolyam elvégzéséről a résztvevők tanúsítványt
kapnak.

Háttér anyag – kötelező irodalom
„Bevezetés a gyógypedagógiába” szemelvénygyűjtemény
közérthető nyelvezettel alapvető információk a sérült személyek
sérülés specifikus leírása, valamint alapinformációk a
bánásmódról, foglalkoztathatóságukról, speciális szükségleteikről.
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A tanfolyam költsége
A „Párbeszéd szívtől szívig” – az együttműködő kommunikáció,
önismereti tréning, 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés. A
tanfolyam díja: 95.000 Ft/fő. *
* A díj nem tartalmazza az esetleges terem bérleti díjat, illetve az utazás és szállás
költségét 2 fő tréner részére.

Az időpontot és a helyszínt a jelentkezések függvényében alakítjuk ki, minimum 12
fő esetén indul a csoport. (Kedvezményt nagyobb létszám esetében 15 fő feletti
létszám esetében tudunk adni.) Egy csoport maximális létszáma 20 fő.

A ma embere nem, vagy alig használja az empátiát, az ember csodálatos beleérző
képességét. A közösen megélt pozitív élmény, a siker mindenkinek jár, és ehhez mi a
magunk módján a programunkkal járulunk hozzá.
A tréninget szeretettel ajánljuk azoknak, akik sikeresen, partneri együttműködéssel
kívánják építeni kapcsolataikat!

Jelentkezését várjuk e-mailben: trening@alitera.hu címre.

Üdvözlettel:
Katona Erzsébet és Börönte Márta
06-30-5858-197

http://oriasveszely.blogspot.com/
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Ezt írták rólunk
A kollégák egy képzés végén arról írtak, mi volt számukra a legfontosabb, amelyet
„ajándékba” elvisznek magukkal a hétköznapok forgatagába:

„A jó közösség összetartó, megtartó és inspiráló ereje. Merjek más lenni és
a saját utamat járni. Megerősítés az eddigi életvitelemmel,
munkamódszereimmel kapcsolatban” (Szabóné Vinczler Tímea)
„A kommunikációm során jobban tudok figyelni partnerem szükségleteimet
érzéseire. Saját érzéseimet könnyebben, finomabban tudom kifejezni.”
(Simon Judit)
„Gyakorlati tapasztalatokat szereztem a mindennapi konfliktusok
kezeléséhez. Segítséget adott az önismeretem fejlesztéséhez. Ötleteket
adott az osztályfőnöki munkámhoz. Oldani próbálta szorongásomat a
szituációs játékokban.” (Arany Ildikó)
„Az érzéseinket fel kell vállalni, sokat kaphatunk általa. Az empátia
tanulható. A szeretetet többféle „nyelven” is ki lehet fejezni.” (Kutasi Ildikó)
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