PŘEHLED OBLASTÍ ROZVOJE - ŠKOLY
Zakázkové programy – služby - osobní rozvoj

Zakázkové vzdělávací programy a služby pro školy
Cíl i obsah programů respektuje potřeby pedagogů. Rozvíjíme
pedagogy s využitím metod andragogiky a řešíme aktuální
problémy ve školách.

Příklady programů na míru:
Na specifických tématech spolupracujeme s psychology, se speciálními pedagogy
a dalšími specialisty z praxe, s vysokoškolskými učiteli.












Komunikace s problémovými žáky a rodiči, spolupráce mezi pedagogy
Agresivní chování žáků, šikana ve škole – vztahy mezi žáky a učiteli
Syndrom vyhoření – jak opět získat chuť učit
Komunikace s rodiči - řešení konfliktů a problémových situací
Klima školy, třída jako malá skupina
Přijímání a dodržování pravidel ve škole
Speciálně-pedagogické aspekty při vzdělávání a optimalizaci výuky
studentů
Vztah pedagogů a managementu jako součást klimatu školy
Kooperativní vyučování
Individualizace výuky s ohledem na klima školy a potřeby žáků
Komunikace a mezilidské vztahy ve škole

 Občanské a pracovní právo, programy/služby v oblasti ekonomiky,
personalistiky a řízení, výuka ruského či anglického jazyka

Programy osobního rozvoje přizpůsobené potřebám pedagogů
Praktická asertivita
(příčiny konfliktů na pracovišti i v osobním životě, styly jednání v konfliktu, fáze řešení
konfliktu, nástroje k efektivnímu řešení konfliktů, typologie svízelných lidí, agresivní,
pasivní a asertivní jednání, jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a
manipulaci, jak zvládat silné emoce)
Jak si lépe organizovat čas
(přístupy k organizování osobního času, analýza pracovního dne, pochopení vlastní
role a cílů, stanovení každodenních priorit, identifikace osobních překážek, test
odhadu vlastních schopností a výkonu, časové bariéry aneb zloději času, obrana proti
manipulaci, plánování úkolů na příhodnou dobu, postoj ke změnám)
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Zvládání stresu
(opakované stresové situace, ovládání a odstranění stereotypních schémat prožívání a
chování, práce s iracionálními přesvědčeními, která jsou příčinou opakovaných
problémů, vnímání důležitých informací vedoucí k řešení problémů.)
Prezentační dovednosti - technika řeči
(struktura prezentace, prezentace modelových produktů, verbální komunikace - síla
hlasu, výslovnost, frázování, větný přízvuk, intonace, tempo řeči - lze připravit i
formou video tréninku)
Prezentační dovednosti - neverbální komunikace
(vnější vzhled, interpersonální zóny, mimika, oční kontakt, gesta, držení těla,
charisma řečníky, práce s trémou - modelové situace - lze připravit i formou video
tréninku)
Profesionální vyjednávání a argumentace
(proces komunikace, vyjednávání – fáze, strategie pro vyjednávání, definování cílů
vyjednávání, pravidla a principy vyjednávání, vyjednávací styly, strategie, taktiky,
vládání emocí a námitek, dosažení dohody, strategie WIN-WIN)
Jednání s lidmi v obtížných situacích
(typy obtížných situací, nástroje efektivního řešení obtížných situací, postup při
zvládání obtížných situací po telefonu i v osobním kontaktu, typologie obtížných lidí,
manipulace a obrana proti ní, kontrola emocí, asertivita a další tipy na zvládnutí
konfliktu)
Multimediální tvorba
(ovládání grafických programů, úprava digitálních fotografií, úpravy videa, úprava
zvuku, tvorba DVD)
Aktuální složení lektorů a spolupracovníků ELiEN, programy:
http://www.elien.cz/PT/Lide , http://www.elien.cz/PT/Skoleni_a_Kurzy#teachers

.

ELiEN s.r.o.
telefon: 774 136 812
e-mail: elien@elien.cz
www.elien.cz

IČ: 025 80 641
Masarykovo náměstí 1484
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice I
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
Oddíl C, vložka číslo 33148

2/2

