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Coaching w edukacji

Wszystkie proponowane szkolenia są pewną propozycją, wynikająca z naszych wieloletnich
doświadczeń i potrzeby rynku. Prowadzimy także szkolenia ściśle wynikające i dostosowane pod
potrzeb zamawiającego.
Kursy i szkolenia przedstawione w ofercie oraz przygotowane zgodnie z Państwa oczekiwaniami
i potrzebami realizowane mogą być również w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
w uzgodnieniu z zamawiającym. Istnieje możliwość realizacji szkoleń wyjazdowych z poszerzonym
programem warsztatowym oraz z zapewnieniem pełnego wyżywienia i zakwaterowania.
W ramach wyjazdów prowadzimy także warsztaty integracyjne.

www.instytutri.pl
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www.eﬁ.com.pl

„Spraw... aby życie stało się Twoją Pasją!”
cytat własny

Instytut Rozwoju Integralnego od 2012 roku wraz z Fundacją Rozwoju Integralnego poleca
autorskie programy szkoleniowe, przygotowane i realizowane z pasją i najwyższą uwagą.
Głównym celem szkoleń jest rozwój na każdym poziomie edukacji i kształcenia, a także
wzmacnianie kompetencji zawodowych i społecznych. Ukierunkowanie własnej ścieżki
zawodowej w kontekście potrzeb rynkowych i osobistych.
Odbiorcami szkoleń są dyrektorzy szkół, psycholodzy, pedagodzy, rada pedagogiczna,
rodzice/opiekunowie, młodzież i dzieci.

Proponowany zakres szkoleń wynika z wieloletnich doświadczeń i współpracy
z placówkami szkolnymi na trzech poziomach: podstawowym, średnim i wyższym.
O jakości i skuteczności naszej pracy świadczą referencje
(www.krzysztofmatosek.pl/referencje, www.instytutri.pl/zaufalinam) i pisemnie
wyrażane słowa uznania. O tym mogą opowiedzieć nasi partnerzy. Jednak
najlepiej przekonać się osobiście.
Zapraszamy do współpracy i porywającej, życiowej przygody, podczas której
razem odkryjemy wielki potencjał tkwiący w każdym człowieku i w każdym
biznesowym pomyśle. Zapewniamy, że osiąganie zamierzonych celów, czy to
w aspekcie biznesu, czy rozwoju osobistego, czy też różnych umiejętności życiowych,
to kwestia odpowiednio dobranych celów i konsekwencji.
Decyzję by trwale i na lepsze zmienić swoje życie zawodowe lub prywatne, można
podjąć dosłownie w każdym momencie życia!
Warto zmieniać swoje życie zawodowe, społeczne i prywatne by wchodzić na wyższy
poziom jakości naszego życia, mając świadomość że jedyną stałą w otaczającym nas
dziś świecie jest zmiana.

www.instytutri.pl

„Każdy człowiek jest niewyczerpanym
źródłem własnego Rozwoju i Potencjału”
cytat własny

Fundacja Rozwoju Integralnego powstała w 2014 roku w celu wspierania w rozwoju dzieci,
młodzież i dorosłych na bazie wieloletnich doświadczeń pracy z rodziną, dziećmi, młodzieżą,
nauczycielami, pedagogami i psychologami.

Fundacja Rozwoju Integralnego jest nastawiona na budowanie współpracy na dwóch
poziomach:
Z OSOBAMI, które wspierają rozwój innych osób, w celu wzmacniania więzi społecznych
i budowania relacji interpersonalnych o charakterze rozwojowym.
Z INSTYTUCJAMI, które pomagają w rozwoju na każdym poziomie edukacji, w celu
projektowania i realizacji innowacyjnych projektów edukacyjno-społecznych.
Celem podejmowania współpracy przez fundację jest również rozwój zdolności tworzenia więzi
społecznych i współdziałania z innymi, promowanie umiejętności pracy w grupie na rzecz
osiągania wspólnych celów, a także umiejętności zespołowego wykonywania zadań
i wspólnego rozwiązywania problemów w obszarze edukacji.
Zdolności te zalicza się do kompetencji emocjonalnych tzw. obszar inteligencji społecznej
i emocjonalnej, dzięki czemu tworzone relacje z innymi ludźmi nabierają wyższej wartości
i jakości. Relacje te prowadzą do tworzenia wewnętrznej sieci wsparcia i więzi w danej
społeczności, jak również budują poczucie tożsamości nie tylko grupowej czy zespołowej ale
także kulturowej i narodowej, co zapewnia szybsze osiągnie wspólnych celów.
W związku z tym zapraszamy do tworzenia wspólnych projektów i pozyskiwania funduszy
formalnych w celu podnoszenia jakości życia osobistego i społecznego.
Fundacja European Foresight Institute działa na wielu płaszczyznach, ale
najważniejsze z nich to wspieranie procesów związanych z zarządzaniem
strategicznym w instytucjach publicznych oraz podnoszenie kapitału
intelektualnego organizacji. Opracowujemy dokumenty, strategie
i polityki zarządcze. Szkolimy kadrę w zakresie kompetencji miękkich;
w szczególności: zarządzania, w tym zarządzania nansami jednostki,
organizacji czasu pracy, autoprezentacji i innych.
Pozyskujemy donansowania na realizację projektów edukacyjnych
Naszą ideą jest podnoszenie poziomu wiedzy wszystkich osób, które
szkolimy. Uważamy, że im bardziej wykształcony jest człowiek, tym
silniejsza jest instytucja, w której on pracuje.
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Oferta edukacyjna
Szkolenia intensywne, w pigułce

Szkolenia w pigułce, to szkolenia dobre na start. Są to szkolenia o czasie
trwania od 3 do 6 godzin. Przekazywana informacja jest skomasowana
i konkretna. Warsztaty najczęściej realizowane są na dwóch poziomach:
pierwszym i drugim stopniu. Z każdego stopnia uczestnik otrzymuje
odpowiednie zaświadczenie i certykat.
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Oferta edukacyjna: Szkolenia intensywne, w pigułce

Diagnoza potrzeb szkoły
Cel szkolenia:
Poznanie metod badawczych do przygotowania diagnozy szkoły i realizacji planów
rozwojowych w szkole.
Zakres tematyczny szkolenia:
ź Wprowadzenie w metodykę prowadzenia badań w pedagogice.
ź Poznanie technik i narzędzi badawczych potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy
ź Konstruowanie podsumowania z badań.
ź Poznanie zasad opracowywanie planów: celów, zadań i wskaźników realizacji (kryteriów
sukcesu).

Korzyści:
ź Nabycie umiejętności przygotowania i sporządzania diagnozy w szkole.
ź Konstruowanie planów rozwojowych adekwatnych do potrzeb szkoły.
Dla kogo:
pracowników szkoły
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa

Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Oferta edukacyjna: Szkolenia intensywne, w pigułce

Brending, marka, pozycjonowanie
i promocja. Pomysł na nowoczesną szkołę
Cel:
Wypracowanie strategii promocji szkoły, księga wizualizacji.
Zakres tematyczny szkolenia:
ź Omówienie zagadnień związanych z marketingiem usług.
ź Prezentacja produktu (szkoły, sposobu nauczania, efektów kształcenia).
ź Promocja szkoły na zasadach wolnorynkowych.
ź Skuteczne pozyskiwanie uczniów.
ź Jak uzyskać pozycje na rynku.
ź Określenie roli /misji szkoły/w regionie.
ź Budowa wizji.
ź Media społecznościowe jako sposób komunikacji.
ź Media społecznościowe a pozyskiwanie nowych uczniów.
ź Modele pozyskiwana uczniów.
Pomysł na radę
ź Budowa zajęć dodatkowych.
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
ź Diagnoza potrzeb.
(1,5 h zegarowej)
ź Określenie potencjału.
ź Określenie roli /misji szkoły/w regionie.
ź Budowa wizji.
ź Media społecznościowe a pozyskiwanie nowych uczniów.
ź Konkurencyjność na rynku edukacji - modele pozyskiwana uczniów, budowa zajęć
dodatkowych, diagnoza potrzeb, określenie potencjału.
Korzyści:
ź Pozyskanie wiedzy na temat jak promować własną szkołę.
ź Poprawa wizerunku szkoły.
ź Wzrost motywacji do pracy nauczycieli.
Dla kogo:
pracowników szkoły
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h
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Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Oferta edukacyjna: Szkolenia intensywne, w pigułce

Doradztwo zawodowe wizytówką naszej szkoły
Cel:
Jak realizować doradztwo zawodowe w szkole aby przekładało się na jakość kształcenia.
Zakres tematyczny szkolenia:
ź Doradztwo zawodowe – czym jest?
ź Jak realizować doradztwo zawodowe w szkole.
ź Korelacja programów nauczania z doradztwem zawodowym.
Korzyści:
ź Nabycie wiedzy i umiejętności na temat doradztwa zawodowego w szkole.
ź Wzmacniacie potencjału zawodowego wśród uczniów.
ź Poznanie sposobów realizacji doradztwa zawodowego.
ź Proces doradztwa zawodowego.
Dla kogo:
pracowników szkoły
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h
Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Oferta edukacyjna: Szkolenia intensywne, w pigułce

Coaching w doradztwie zawodowym –
nowe spojrzenie
Cel:
Jak stosować coaching w doradztwie zawodowym.
Zakres tematyczny szkolenia:
ź Czym jest doradztwo zawodowe?
ź Czym jest coaching?
ź Zastosowanie coachingu w procesie doradztwa zawodowego.
ź Narzędzia coachingowe w doradztwie zawodowym.

Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Korzyści:
ź Świadome decydowanie o kierunku w którym chce podążać.
ź Nabycie umiejętności coachingowych w zakresie doradztwa zawodowego.
ź Odnalezienie się na rynku pracy.
Dla kogo:
pracowników szkoły
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł

9

www.instytutri.pl

www.fundacjari.pl

www.eﬁ.com.pl

Oferta edukacyjna: Szkolenia intensywne, w pigułce

Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
Cel szkolenia:
ź Zrozumienie wpływu czasu na życie.
ź Umiejętne określanie wartości i celów.
ź Poznanie sposobów i technik zarządzania sobą w czasie.
ź Odnalezienie własnej pasji w pracy.
Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Zakres tematyczny szkolenia:
ź Fundamentalne prawdy o czasie.
ź Wartości i cele życiowe – ćwiczenia praktyczne.
ź Technika SMART, SWOT, TOWS.
ź Skuteczny plan na życie.
ź Pożeracze i zabójcy czasu.
ź Umiejętne zarządzanie sobą w czasie.

Korzyści:
ź Realizacja planu życiowego zgodnego z osobistymi wartościami i celami.
ź Mniejszy stres, świadomy wpływ na nasze emocje.
ź Większa satysfakcja i motywacja do pracy.
ź Więcej czasu dla siebie.
ź Zwiększenie świadomości potrzeby rozwoju osobistego.

Dla kogo:
Osób które czują potrzebę rozwoju lub/i zmiany w obszarze pracy zawodowej.

Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa

Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Oferta edukacyjna: Szkolenia intensywne, w pigułce

Budowanie kariery zawodowej nauczyciela
Cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest poszerzenie świadomości na temat możliwości budowania
własnej ścieżki zawodowej i rozwoju. Wzmocnienie motywacji do działania i planowania
własnej kariery zawodowej w odniesieniu do doświadczeń innych i własnych. Jak wykorzystać
potencjał tkwiący w uczniach dla własnych korzyści i dla własnego rozwoju zawodowego.

Zakres tematyczny szkolenia:
ź Aspekty zawodowe.
ź Sposoby pozyskania kapitału.
ź Samorealizcja i samodoskonalenie poprzez pracę w organizacjach pozarządowych
ź Pomysł na własne przedsięwzięcie - jak trać w dziesiątkę?

Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Korzyści:
ź Nabycie umiejętności budowania własnej kariery.
ź Nabycie umiejętności budowania celów i priorytetów.
ź Korzyści wynikające ze zmiany sposobu myślenia.
ź Poznanie cech bycia przedsiębiorcą własnego losu.
ź Umiejętność odkrycia własnego potencjału.

Dla kogo:
nauczycieli
Metody pracy:
warsztatowa, interaktywna, wykładowa, studium przypadku
Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Oferta edukacyjna: Szkolenia intensywne, w pigułce

Budowanie kariery zawodowej ucznia
Cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat możliwości budowania własnego biznesu,
zakładania własnej działalności i programowania własnej ścieżki zawodowej. Dodatkowo uczestnicy
dowiedzą się jak wzmocnić motywacje do działania i planowania kariery. Szkolenie ułatwi także
zdobycie wiedzy i umiejętności na temat aspektów prawnych koniecznych do założenia i prowadzenia
własnej działalności. Wartością dodaną i korzyścią dla nauczycieli biorących udział w szkoleniu będzie
wiedza z zakresu wykorzystania potencjału uczniów, do motywowania, pobudzania i rozwijania ich
samych ale także do budowy własnego kapitału przy wykorzystaniu kompetencji uczniów.

Zakres tematyczny szkolenia:
Aspekty zawodowe.
Sposoby pozyskania majątku.
Pomysł na radę
Cechy charakteru przedsiębiorcy.
pedagogiczną
lub
Korzyści bycia przedsiębiorcą.
spotkanie z rodzicami.
Motywatory - które wzmacniają działanie przedsiębiorcy.
(1,5 h zegarowej)
Pomysł na własne przedsięwzięcie - jak trać w dziesiątkę?
Umiejętności przedsiębiorcy, sposób myślenia i narzędzia sukcesu w przedsiębiorczości.
Jak sobie poradzić na rynku pracy w dobie zmian cywilizacyjnych.

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Korzyści:
ź Nabycie umiejętności budowania własnej kariery.
ź Nabycie umiejętności budowania celów i priorytetów.
ź Poznanie umiejętności przedsiębiorcy.
ź Korzyści wynikające ze zmiany sposobu myślenia.
ź Poznanie cech bycia przedsiębiorcą.
ź Dowiesz się jak generować pomysły i rozwijać potencjał przedsiębiorcy.

Dla kogo:
Młodzieży, studentów, dla nauczycieli przygotowujących ucznia do pracy lub osób będących na
etapie poszukiwania własnych rozwiązań na życie zawodowe.
Metody pracy:
warsztatowa, interaktywna, wykładowa, studium przypadku
Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h
Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Oferta edukacyjna: Szkolenia intensywne, w pigułce

Stres w pracy nauczyciela - jak sobie z nim poradzić.
Stres jest tym co bardzo często paraliżuje nas w życiu codziennym, zawodowym i osobistym. Może
blokować rozwój i realizację planów, burzyć relacje i zespoły. Jednak stres odpowiednio zarządzany jest
również energią do działania i realizacji codziennych zadań i wyzwań. Zapraszamy na warsztaty które
poszerzą twoja świadomość na temat stresu.

Cel szkolenia:
ź Przekazanie wiedzy na temat stresu.
ź Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem w życiu zawodowym i prywatnym.
Zakres tematyczny szkolenia:
Biologiczne podstawy.
Fazy stresu.
Przyczyny stresu: zyczne, psychiczne – różne rodzaje stresorów.
Fizjologia stresu.
Wpływ stresu na człowieka, jego ciało psychikę i zachowanie.
W jaki sposób poznajemy że jesteśmy w stresie? Jakie sygnały z ciała są jego pierwszymi
zwiastunami? Jakie się pojawiają emocje?
ź Jakie skutki dla zdrowia ma przeżywanie długotrwałego, lub silnego stresu.
ź W jaki sposób stres odbija się na relacjach z innymi ludźmi.
ź Indywidualne różnice w odporności na stres.
ź Temperament, cechy wrodzone a odporność na stres.
ź Cechy osobowości wzmacniające odporność psychiczną.
ź Cechy osoby odpornej na stres wg Friedmana.
ź Wzmacnianie potencjału - Autoanaliza mocnych i słabych stron w kontekście stresu
ź Relaksacja - Relaksacja wzorowana na treningu autogennym Shultza.
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Korzyści:
ź Nauczysz się technik wzmacniania swojej odporności psychicznej.
ź Poznasz mechanizm stresu co pomoże nad nim zapanować.
ź Zrobisz pierwszy krok w kierunku zdrowego stylu życia.
ź Zrelaksujesz się nabierzesz sił do działania.
Dla kogo:
nauczycieli

Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h
Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Asertywność w pracy nauczyciela - budowanie
pewności siebie
Cel szkolenia:
Rozwijanie umiejętności dokonywania szczegółowej obserwacji oraz rozwijanie umiejętności
wyrażania emocji poprzez słowo.
ź Zbudowanie pewności siebie przy wyrażaniu własnej opinii i zdania.
ź Nabycie wiedzy na temat wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą czy osobami.
ź

Zakres tematyczny szkolenia:
ź Czym jest asertywność.
ź Podstawowe umiejętności wyrażania siebie.
ź Budowanie postawy asertywnej.
ź Świadomość praw osobistych.
ź Lista praw asertywnych.
ź Świadomość własnego potencjału.
ź Monolog wewnętrzny.
ź Postawy życia.
ź Rodzaje reakcji człowieka.
ź Asertywne odmawianie.
ź Konstruktywna reakcja na krytykę.
ź Obrona przed atakiem werbalnym - model asertywnego zachowania.
ź Asertywna wypowiedź.

Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Korzyści:
ź Umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą czy osobami.
ź Kształtowanie własnej opinii i zdania.
ź Nauczenie się spokojnego, bez skrępowania, tremy, wstydu, zażenowania mówienia o sobie.

Dla kogo:
nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów, pedagogów, psychologów
Metody pracy:
warsztatowa, interaktywna, wykładowa, studium przypadku
Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Zarządzanie czasem w pracy
Cel:
Czy można zarządzać własnym czasem, czy raczej można próbować zarządzać sobą w jakiejś
jednostce czasu. Szkolenie pozwoli nam zrozumieć niuanse zarządzania, a przede wszystkim
zapozna uczestników z różnymi technikami i instrumentami zarządzania.
Zakres tematyczny szkolenia:
Fundamentalne prawdy o czasie
ź Sposoby zarządzania sobą w czasie.
ź Program zmiany.
ź Wartości i praca z celami.
ź Priorytety i konstruowanie celów.
Korzyści:
Osoby które ukończą szkolenie:
ź Doprowadzają do końca więcej spraw.
ź Szybciej osiągają cele.
ź Odczuwają mniejszy stres.
ź Mają lepsze relacje z innymi.
ź Lepiej postrzegają siebie i swoje życie.
ź Mają poczucie kontroli nad własnym życiem.
ź Odczuwają większą satysfakcję i motywację do pracy.
ź Mają dużo czasu na to, by robić rzeczy na które mają ochotę.
Dla kogo:
dyrektora, nauczyciela, pedagoga, psychologa
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Motywowanie jako system zarządzania zespołem
w placówce edukacyjnej
Cel szkolenia:
Uświadomienie dyrektorom ich roli motywującej w zarządzaniu zespołem poprzez zrozumienie
różnych aspektów potrzeb pracowników.
Zakres tematyczny szkolenia:
ź Motywacja jako proces regulujący zachowania człowieka.
ź Motywowanie jako zespół sił, które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób.
ź Motywowanie jako sposób podejmowania działań przez pracownika do których skłaniają

pewne motywy.
ź Wyzwania dla współczesnej organizacji.
ź Zarządzanie zasobami ludzkimi.
ź Wpływ motywacji na działania człowieka.
ź Analiza teorii potrzeb i motywacji.
ź Rola dyrektora w motywowaniu pracowników.

Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

ź Wzmocnienia negatywne i pozytywne.

Korzyści:
ź Doskonalenie warsztatu menedżera w zakresie zarządzania zespołem.
ź Lepiej zmotywowany zespół.
ź Poprawa funkcjonowania zespołu.
ź Nabycie umiejętności budowania systemów motywacyjnych.
ź Analiza menedżerskich działań motywacyjnych.

Dla kogo:
dyrektorów szkół i kierowników placówek oświatowych
Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

16

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Nauczyciel – wychowawca, rola i zadania

Cel szkolenia:
Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania w szkole.
Zakres tematyczny szkolenia:
ź Rola i zadania nauczyciela.
ź Rola i zadania wychowawcy.
ź Wychowanie w szkole – ale jakie?
ź Wychowanie dzieci/młodzieży jako wspólny cel nauczyciela/rodzica.

Korzyści:
ź Wzrost kompetencji wychowawczych nauczycieli.
ź Nabycie umiejętności współpracy z rodzicami w tym obszarze.
ź Wzrost świadomości na temat możliwości wspólnego oddziaływania wychowawczego
nauczycieli i rodziców.
Dla kogo:
nauczycieli, wychowawców, pedagogów
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Obrona przed manipulacją w relacji nauczyciel,
rodzic, uczeń
Cel szkolenia:
Poznanie i zrozumienie technik wywierania wpływu - technik manipulacji i poznanie
sposobów jak sobie z nimi radzić.
Zakres tematyczny:
ź Co to jest manipulacja?
ź Techniki manipulacji wg Roberta Cialdiniego.
ź Techniki wywierania wpływu.
ź Skuteczna obrona przed manipulacją – ćwiczenia.
ź Poznanie technik manipulacyjnych najczęściej stosowanych.
ź Identykacja technik manipulacyjnych.
ź Sposoby reagowania i prowadzenia rozmowy.
Korzyści:
ź Umiejętne reagowanie na próby manipulacji w relacjach uczeń – rodzic - nauczyciel.
ź Umiejętność oddzielania emocji od racjonalnego myślenia przy podejmowaniu decyzji
w pracy systemowej nauczyciel, rodzic, uczeń.
Dla kogo:
nauczycieli
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Rozmowa motywująca z uczniem, nauczycielem, rodzicem.

Cel:
Poznanie sposobów prowadzenia rozmowy wzmacniający motywację do działania, zmiany
realizacji celów.
Zakres tematyczny:
ź Motywacja jako proces regulujący zachowania człowieka.
ź Techniki prowadzenia rozmowy motywującej.
Korzyści:
ź Zwiększenie energii do działania.
ź Pełniejsze realizowanie własnych pasji.
ź Podnoszenie jakości pracy w szkole.
Dla kogo:
nauczycieli, pedagogów, psychologów
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Czas trwania:
3h szkoleniowe
Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Koszt szkolenia:
3h - 1200 zł
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Dyskryminacja w szkole – jak przeciwdziałać

Cel:
Zrozumienie zjawiska dyskryminacji zależności i powiązań w rzeczywistości szkolnej ucznia.
Zakres tematyczny:
ź Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania grupy klasowej.
ź Konikt ze środowiskiem, a konikt ze sobą.
ź Przyczyny dyskryminacji w szkole.
ź Sposoby radzenia sobie z postawą dyskryminacji, przyzwoleniem społecznym.
ź Komunikacja interpersonalna: konstruktywna i destrukcyjna.
ź Wpływ przekonań na kształtowanie postaw.
Korzyści:
ź Poprawa jakości życia w szkole, środowisku rówieśniczym.
ź Rozpoznanie genezy, mechanizmów i przyczyn powstawania dyskryminacji w szkole.
ź Budowanie relacji na otwartej komunikacji.
Dla kogo:
nauczycieli, pedagogów, psychologów
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł

20

www.instytutri.pl

www.fundacjari.pl

www.eﬁ.com.pl

Oferta edukacyjna: Szkolenia intensywne, w pigułce

Praca z agresją, a kontrola emocji i rozwój umiejętności
społecznych
Cel:
Poznanie sposobów kontrolowania emocji i zastępowania zachowań agresywnych dzieci
i młodzieży. Jak przeciwdziałać agresji?
Zakres tematyczny szkolenia:
ź Czym jest agresja ?
ź Emocja i ich rola w rozwoju społecznym.
ź Sposoby pracy z agresją.
ź Jak kontrolować emocje?
ź Umiejętności społeczne jak je kształtować w rzeczywistości szkolnej.
Korzyści:
ź Nabycie umiejętności pracy z uczniem w zakresie kontroli emocji.
ź Nabycie umiejętności kształtowania rozwoju społecznego.
ź Wzmocnienie kompetencji wychowawczych.
Dla kogo:
nauczycieli, pedagogów, psychologów
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Techniki i narzędzia coachingowe w jakości pracy
nauczyciela.
Cel:
Zastosowanie narzędzi coachingowych w pracy nauczyciela .

Zakres tematyczny:
ź Coaching czym jest?
ź Techniki i narzędzia coachingowe.
ź Rozwój integralny w coachingu.
ź Mierniki i wskaźniki jakości pracy.
Korzyści:
ź Poznanie technik coachingowych .
ź Wzrost jakości pracy nauczyciela.
ź Skuteczniejsze przekazywanie komunikatów do ucznia, rodzica.
ź Umiejętne zadawanie pytań.
ź Budowania pozytywnej relacji z uczniem, kadrą pedagogiczną i w trakcie współpracy z
rodziną.
ź Trenowanie umiejętności aktywnego słuchania.
Dla kogo:
nauczycieli
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Autoprezentacja w pracy nauczyciela w kontekście
pracy z uczniami i rodzicami
Cel szkolenia:
Przekazanie praktycznej wiedzy o autoprezentacji, sztuce budowania relacji i unikaniu
błędów w kontaktach interpersonalnych.
Zakres tematyczny:
ź Pierwsze wrażenie.
ź Sztuka budowania relacji.
ź Skuteczna komunikacja interpersonalna.
ź Błędy i kłamstwa.
ź Autoprezentacja:
- wygląd (strój, dodatki),
- postawa ciała,
- głos (intonacja),
- Savoir vivre w pracy nauczyciela.
Korzyści:
ź Nabycie wiedzy o autoprezentacji.
ź Kształtowanie profesjonalizmu w pracy nauczyciela.
ź Wizerunek nauczyciela – wizerunkiem szkoły.
ź Umiejętność doboru stroju i dodatków.
ź Profesjonalna postawa nauczyciela w kontakcie z uczniem, rodzicem nauczycielem.
Dla kogo:
nauczycieli
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa

Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h
Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Warsztaty dla ojców – rodziców – opiekunów
Warsztaty dla Ojców to spotkania interaktywne, miejsce wykładów, rozmów, ćwiczeń, żywych
dyskusji na temat wychowania oraz roli ojca – rodzica, który uczestniczy w tym procesie.
Warsztaty mają na celu wsparcie w rozwoju i poszerzenie świadomości na temat:
ź Co zrobić, aby stać się najlepszym ojcem/rodzicem?
ź Jakim ja mogę być ojcem/rodzicem?
ź W jaki sposób dać przestrzeń swojemu dziecku, by i ono stawało się najlepszą wersją siebie.
ź W trakcie warsztatów bazujemy na doświadczeniach uczestników i wspólnie szukamy
najlepszych rozwiązań.
Przykładowe zagadnienia i tematy poruszane na warsztatach:
ź Skuteczne komunikowanie się rodziców z dziećmi.
ź Wyrażanie oczekiwań tak, aby były przez dziecko respektowane – system rodzinny.
ź Modykowanie niepożądanych zachowań dziecka – rola matki rola ojców.
ź Konstruktywne rozwiązywanie koniktów – modelowanie rozwiązań przez ojca.
ź Motywowanie dziecka do współdziałania – a autorytet ojca.
Zajęcia mają charakter warsztatów i wsparcia coachingowego tzn. zapewniają uczestnikom
możliwość zdobywania konkretnych umiejętności i metod wychowawczych. Każdy warsztat
przygotowujemy pod kątem potrzeb rodziny, uwzględniając indywidualną sytuację życiową
i aktualne problemy.
Jakie korzyści możesz osiągnąć uczestnicząc w warsztatach dla Ojców?
ź Zwiększenie zaufania do siebie.
ź Budowanie wiary w dzieci i osiąganie szczęścia.
ź Polepszenie relacji ze swoimi dziećmi.
ź Polepszenie relacji z innymi: żoną, przyjaciółmi, kolegami z pracy.
ź Osiąganie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym.
ź Pogłębienie poczucia własnej wartości.
ź Większą cierpliwość.
ź Wzbudzenie poczucia wiary w siebie jako Rodzica.

Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Ciekawa i otwarta formuła, merytoryczna dyskusja, kompetencja prowadzących i możliwość
swobodnego uczestniczenia w analizie tematu i formułowaniu wniosków.
Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Konikt w pracy systemowej w placówce oświatowej,
skuteczne rozwiązywanie koniktów
Cel:
Poznanie mechanizmów powstania koniktów przez pryzmat zaspakajania potrzeb i poznanie
sposobów ich rozwiązywania.
Zakres tematyczny:
ź Poznanie genezy koniktu.
ź Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania koniktów.
ź Sposoby rozwiązywania koniktów.

Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Korzyści:
ź Rozpoznawanie genezy koniktów i umiejętności ich łagodzenia.
ź Konstruktywne rozwiązywanie koniktów.
ź Wypracowanie wspólnego stanowiska/rozwiązań w najczęściej powtarzających się
koniktach w szkole.
Dla kogo:
nauczycieli, uczniów, rodziców
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Jak rozwijać kompetencje społeczne w edukacji
wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych.
Cel:
Poznanie sposobów kształtowania umiejętności społecznych dzieci w wieku 6-10 lat (odziały
przedszkolne, odziały w edukacji wczesnoszkolnej).
Zakres tematyczny:
ź Czym są kompetencje społeczne – kategorie.
ź Sposoby kształtowania umiejętności społecznych – trening.
ź Co należy robić aby kształtować i rozwijać umiejętności, niezbędne w kontaktach
z ludźmi, które mogą stanowić alternatywę dla zachowań agresywnych.
ź Praca z uczniem w obszarze umiejętności społecznych
Korzyści:
ź Nabycie umiejętności ustalania potrzeb klasy, grupy w zakresie umiejętności społecznych.
ź Nabycie umiejętności modelowania umiejętności społecznych w klasie, grupie
przedszkolnej.
ź Poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela.
Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Dla kogo:
nauczycieli
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Praktyczne techniki skutecznej nauki

Tempo dzisiejszego świata jest coraz szybsze, a wymagania coraz większe. Wymaga to
ciągłego rozwoju naszych kompetencji i zdobywania nowej wiedzy. Zapraszamy na kurs na
którym dowiesz się jak skuteczniej i szybciej przyswajać nowe wiadomości.
Cel szkolenia:
ź Poznanie różnych technik usprawniających naukę.
ź Wprowadzenie w dobre praktyki podczas procesu nauki.
ź Wsparcie procesu nauczania wiedzą z zakresu psychologii.
Zakres tematyczny szkolenia:
ź Podejście i przygotowanie do nauki tak, by była ona skuteczna.
ź Techniki usprawniające proces nauki: czytania, przyswajania informacji, zapamiętywania.
ź Psychologiczne aspekty zdobywania wiedzy: jak bardziej usprawnić proces opierając się
na dorobku badań psychologicznych.
Korzyści:
ź Świeże podejście do procesu nauki- niewielkie zmiany- DUŻY EFEKT
ź Znajomość technik usprawniających proces nauki: od przygotowania, przez proces nauki,
po system utrwalania zdobytej wiedzy.
ź Poznanie ćwiczeń wspierających koncentrację, synchronizację półkul mózgowych.
ź Łatwiejsze, szybsze zapamiętywanie.
Dla Kogo:
dla wszystkich osób chcących dowiedzieć się, jak uczyć się skutecznie
Metody pracy:
warsztatowa, wykładowa, interaktywna, multimedialna
Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Strategie nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej oraz
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

Cel:
Poznanie sposobów pracy z uczniem wymagającym wsparcia w procesie nauczania
i wychowania.
Zakres tematyczny:
ź Wsparcie w rozwoju jak je rozumieć?
ź Jak pracować z uczniem wymagającym wsparcia w rozwoju.
ź Określenie potrzeb rozwojowych ucznia.
ź Indywidualizacja procesu nauczania – organizacja pracy.
ź Sposoby pracy z uczniem zdolnym.

Korzyści:
ź Poznanie nowych metod pracy z uczniem zdolnym.
ź Niwelowanie trudności rozwojowych uczniów.
ź Nabycie wiedzy i umiejętności rozpoznawania potrzeb ucznia zdolnego.
ź Poszerzenie warsztatu pracy z uczniem zdolnym.
Dla Kogo:
nauczycieli
Metody pracy:
warsztatowa, wykładowa, interaktywna, multimedialna
Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Kształcenie i wychowanie poprzez prace z wartościami

Cel:
Poznanie roli wartości w wychowaniu i sposobów pracy z wartościami i wykorzystanie tej
wiedzy w przygotowaniu programów wychowawczo - prolaktycznych
Zakres tematyczny:
ź Poznanie wartości w życiu człowieka.
ź Wychowanie do wartości.
ź Jak pracować z wartościami.
ź Komunikaty do dzieci oparte na wartościach.
Korzyści:
ź Określenie sytemu wartości w środowisku szkolnym – uczniowie, nauczyciela, rodzice
ź Wzmocnienie kompetencji wychowawczych.
ź Poszerzenie warsztatu pracy.
ź Poznanie narzędzi do pracy z wartościami
Dla kogo:
nauczycieli, pedagogów, psychologów i rodziców.
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Nowe źródła pozyskiwania kapitału

Cel:
Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami pozyskania środków pozabudżetowych.
Zakres tematyczny:
ź Budżet szkoły jako roczny plan działań.
ź Środki pozabudżetowe.
ź Fundusze unijne i programy na realizacje projektów edukacyjnych.
ź Poza unijne środki nansowe.
ź Tworzenie NGO's jako alternatywy dla nansowania projektów edukacyjnych.
ź Przykłady projektów realizowanych ze środków pozabudżetowych.
ź Model biznesowy funkcjonowania komórki ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.
Korzyści:
ź Nabycie wiedzy z tytułu możliwości realizacji zadań i projektów nansowanych poza
budżetem szkoły.
ź Pomoc w pisaniu projektów.
Dla kogo:
pracowników edukacji, rodziców
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Nowe podejście w zarządzaniu jednostką edukacyjną
Cel:
Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami rozwoju instytucjonalnego, poprzez
rozbudowany system szkoleń.
Zakres tematyczny:
ź Znaczenie rozwoju osobistego jako budowa kapitału intelektualnego szkoły.
ź Budowa kapitału społecznego i kapitału instytucjonalnego jako element

pozycjonowania szkoły na rynku edukacji.
ź Możliwości rozwoju osobistego i nowoczesne podejście do zarządzanie kapitałem

ludzkim w jednostkach oświaty.
ź Zarządzanie jakością jako podstawowy element konkurencyjności szkoły na rynku

edukacji.
ź Przykłady dobrych praktyk w zakresie ewaluacji osiągnięć, dzięki zdobytej wiedzy.

Korzyści:
Nabycie wiedzy z tytułu nowoczesnego podejścia do zarządzania jednostką edukacji.
Dla kogo:
pracowników edukacji, dyrektorów, rad peadagogicznych
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Skuteczna komunikacja – dyrektor-nauczyciel,
nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń
Cel:
Budowa świadomości w zakresie werbalnych i niewerbalnych komunikatów w realiach
dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, uczeń-rodzic.
Zakres tematyczny:
ź Gra strategiczno- logiczna jako podstawa dla prowadzenia warsztatów, dotyczących

skutecznej komunikacji.
ź Słuchać a słyszeć, subtelna różnica.
ź Dlaczego nie myślimy jednakowo?
ź Postawa i mowa ciała, a komunikacja werbalna.
ź Metody skutecznej komunikacji.

Korzyści:
Nabycie wiedzy z tytułu różnych kanałów komunikacji i poznanie metod skutecznej
komunikacji.
Dla kogo:
pracowników edukacji, dyrektorów, rad peadagogicznych
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Bezpieczeństwo ucznia – zagrożenia cyfrowe

Cel:
Budowa świadomości w zakresie zagrożeń cyfrowych czyhających na młodych ludzi.
Zakres tematyczny:
Internet, jako mechanizm kształtowania postaw pośród młodych osób.
Media społecznościowe bać się czy korzystać?
Inwigilacja w sieci, jak uchronić młodzież, na co zwracać uwagę.
Co możemy wiedzieć o osobie, nie znając jej, tylko po informacjach pozostawionych przez
nią w Internecie .
ź Jak się chronić w dobie globalizmu, i rewolucji cyfrowej oraz funkcjonowania w dwóch
światach jednocześnie.
ź
ź
ź
ź

Korzyści:
Nabycie świadomości w zakresie istnienia różnych zagrożeń świata wirtualnego.
Dla kogo:
pracowników edukacji, dyrektorów, rad peadagogicznych
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Czas trwania:
3 h szkoleniowych
Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Koszt szkolenia:
3h - 1200 zł
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Bezpieczeństwo ucznia – zagrożenia cywilizacyjne

Cel:
Budowa świadomości w zakresie zagrożeń cywilizacyjnych czyhających na młodych ludzi.
Zakres tematyczny:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Internet, jako mechanizm kształtowania postaw pośród młodych osób.
Jak się komunikować z młodym człowiekiem.
Dlaczego nie myślimy jednakowo?
Postawa i mowa ciała, a komunikacja werbalna.
Metody skutecznej komunikacji.
Czym jest wiedza we współczesnym świecie.
Zdolny uczeń a niedokształcony nauczyciel – jak budować autorytet?

Korzyści:
Współczesny świat niesie wiele różnych zagrożeń, które mogą przerodzić się w konikty na linii
uczeń-nauczyciel-szkoła. Jak reagować na zagrożenia cywilizacyjne i jak je rozpoznawać?
Dla kogo:
pracowników edukacji, dyrektorów, rad peadagogicznych
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Czas trwania:
3 h szkoleniowych

Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Koszt szkolenia:
3h - 1200 zł
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Wykorzystanie robotyki w nauczaniu początkowym
i nauczaniu dzieci starszych
Cel:
Wykorzystanie robotyki i informatyki w procesie nauczania.
Zakres tematyczny:
ź
ź
ź
ź

Robotyka w nauczaniu początkowym.
Robotyka w nauczaniu dzieci starszych i młodzieży.
Czy każdy może nauczyć się programować.
Jak wykorzystywać umiejętność programowania do realizacji zadań i projektów
prowadzonych na lekcjach j. polskiego, geograi, matematyki, zyki i innych.

Korzyści:
Pokazanie innej, skutecznej metody na zrozumienie pojęć i realizację zadań w ramach
różnych przedmiotów nauczania.
Dla kogo:
pracowników edukacji, dyrektorów, rad peadagogicznych
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Czas trwania:
3 h szkoleniowych
Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Koszt szkolenia:
3h - 1200 zł
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Kodowanie dla najmłodszych

Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z ciekawymi aplikacjami wprowadzającymi
najmłodszych uczniów w tajniki kodowania, pozwalające na przygotowanie do nauki
programowania w późniejszych latach.
Zakres tematyczny:
ź Scrach jako najbardziej popularny język programowania.
ź Przykłady wykorzystania kodowanych zabawek edukacyjnych.
ź Ozoboty jako programowalne roboty dla najmłodszych.
ź LegoMindstorms jako platforma dla dzieci starszych.
ź Przykładowe lekcje z zastosowaniem rożnych programowalnych narzędzi edukacyjnych.
Korzyści:
Zapoznanie się z dostępnymi na rynku aplikacjami do nauki programowania.

Dla kogo:
nauczycieli
Metody pracy:
warsztatowa forma szkolenia – aplikacje online, kodowanie za pomocą gier edukacyjnych
i ciekawych aplikacji mobilnych
Czas trwania:
3 h szkoleniowych
Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Koszt szkolenia:
3h - 1200 zł
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Szkoła w chmurze

Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z ciekawymi rozwiązaniami chmurowymi
dostępnymi dla każdego użytkownika Internetu – Sway (nowy wymiar prezentacji), OneDrive
(wirtualny dysk z wieloma funkcjami i aplikacjami), Forms (ciekawa forma testów i ankiet),
OneNote (elektroniczna tablica interaktywna).
Zakres tematyczny:
ź Istota chmury.
ź Przykładowe aplikacje działające w chmurze.
ź zastosowanie chmury i aplikacji działających w chmurze dla potrzeb edukacji.
Korzyści:
Zapoznanie się z dostępnymi na rynku programami i aplikacjami ułatwiającymi
i poszerzającymi proces pracy nauczyciela.

Dla kogo:
nauczycieli
Metody pracy:
warsztatowa forma szkolenia – aplikacje online, kodowanie za pomocą gier edukacyjnych
i ciekawych aplikacji mobilnych
Czas trwania:
3 h szkoleniowych

Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Koszt szkolenia:
3h - 1200 zł
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Sztuka zarządzania szkołą, budowa strategii rozwoju szkoły

Cel:
Budowa świadomości w zakresie korzystania z narzędzia służącego nowemu podejściu do
zarządzania poprzez budowę strategii rozwoju szkoły.
Zakres tematyczny:
ź Gra strategiczna, jako proces przygotowania do udziału w warsztatach.
ź Na czym polega zarządzanie strategiczne.
ź Co zyskujemy przystępując do budowy strategii rozwoju szkoły.
ź Proces budowy strategii.

Korzyści:
Nabycie kompetencji w zakresie tworzenia strategii rozwoju szkoły.
Dla kogo:
pracowników edukacji, dyrektorów, rad peadagogicznych
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h
Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Mowa ciała, sztuka prezentacji, budowa własnego
wizerunku
Cel:
Poznanie metod orz budowa świadomości w zakresie przemyślanego tworzenia własnego
wizerunku.
Zakres tematyczny:
ź Mowa ciała – mity i fakty.
ź Forma auto-wywiadu – warsztaty audio-foto-video.
ź Sztuka prezentacji, jak poprawić nasz wizerunek, jak walczyć z tremą, jak mówić ciszej i

być lepiej słyszalnym.
ź Mowa ciała – co mówi o nas samych – przykłady i reeksje.
ź Auto-wywiad świadomy – warsztat audio-foto-wideo.
ź Ewaluacja i omówienie postępów.
Korzyści:
Nabycie kompetencji w zakresie budowy własnego wizerunku.
Dla kogo:
pracowników edukacji, dyrektorów, rad peadagogicznych
Metody pracy:
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa
Czas trwania:
stopień I – 3h
stopień II – 3h
łącznie 6h

Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Koszt szkolenia:

Jeden stopień 3h - 1200zł
Dwa stopnie zrealizowane w jednym dniu 6h - 1900zł
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Świadome Budowanie Własnej Kariery
Zawodowej - Ucznia
Cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest poszerzenie świadomości na temat możliwości budowania
własnego biznesu, działalności, ścieżki zawodowej. Wzmocnienie motywacji do działania
i planowania własnej kariery zawodowej w odniesieniu do doświadczeń innych i własnych.
Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat aspektów prawnych koniecznych do założenia bądź
prowadzenia własnej działalności.

Zakres tematyczny:
Aspekty zawodowe.
Sposoby pozyskania majątku?
Cechy charakteru przedsiębiorcy.
Korzyści bycia przedsiębiorcą.
Motywatory - które wzmacniają działanie przedsiębiorcy.
Pomysł na własne przedsięwzięcie - jak trać w dziesiątkę?
Umiejętności przedsiębiorcy, sposób myślenia i narzędzia sukcesu w przedsiębiorczości.
Jak sobie poradzić na rynku pracy w dobie zmian cywilizacyjnych.

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Korzyści:
ź Nabycie umiejętności budowania własnej kariery.
ź Nabycie umiejętności budowania celów i priorytetów.
ź Poznanie umiejętności przedsiębiorcy.
ź Korzyści wynikające ze zmiany sposobu myślenia.
ź Poznanie cech bycia przedsiębiorcą.
ź Dowiesz się jak generować pomysły i rozwijać potencjał przedsiębiorcy.

Dla kogo:
Młodzieży, studentów, dla nauczycieli przygotowujących ucznia do pracy lub osób będących
na etapie poszukiwania własnych rozwiązań na życie zawodowe lub chcących zbudować
własną karierę.
Metody pracy:
warsztatowa, interaktywna, wykładowa, studium przypadku
Czas trwania:
12 h szkoleniowych
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Coaching w edukacji - szkolenie dla nauczycieli
PROPONOWANY PROGRAM SZKOLENIA JEST NOWATORSKIM PODEJŚCIEM DO
PRACY COACH’A I ZASTOSOWANIA COACHINGU W PROCESIE EDUKACJI.

Cel szkolenia:
ź Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu
coachingu edukacyjnego. Przygotowanie nauczyciela do pracy coachingowej
w warunkach szkolnych. Kształtowanie postaw, które będą wspierać ucznia, rodzica
i nauczyciela w rozwoju na każdym etapie jego edukacji.
ź Jednym z ważniejszych obszarów szkolenia jest nabycie wiedzy i kształtowanie postawy
coach'a w edukacji w odniesieniu do etycznych i prawnych aspektów pracy coach'a.
Uczestnik poprzez zrozumienie procesowe kształcenia i rozwoju człowieka nabędzie między
innymi umiejętności zadawania pytań, umiejętność słuchania, komunikacji, kierowania
procesem, a także konstruktywnego rozwiązywania koniktów przy jednoczesnym
kształtowaniu sfery emocjonalnej w procesie wsparcia coachingowego ucznia, nauczyciela
i rodzica w rozwoju samoświadomości, realizacji jego celów osobistych i naukowych.
Korzyści szkolenia:
ź Przygotowanie merytoryczne poznanie wiedzy na temat coachingu.
ź Podstawy psychopedagogiczne w coachingu.
ź Wiedza z zakresu komunikacji w coachingu edukacyjnym.
ź Budowania relacji coach – coachee (klient, uczeń, osoba towarzysząca w procesie
coachingu).
ź Budowanie relacji w zespole pedagogicznym.
ź Przykładowe narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela.
Pomysł na radę
pedagogiczną lub
spotkanie z rodzicami.
(1,5 h zegarowej)

Czas trwania:
16 h szkoleniowych

Koszt szkolenia:
Cena ustalana indywidualnie.
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Teenagers Coaching „Młodzież dla młodzieży”

Okres dojrzewania i wczesna młodość, to burzliwy czas. Człowiek staje przed wyborem swojej
drogi życiowej, studiów, określeniem tożsamości jako dorosłego, wzięciem odpowiedzialności
za swoje życie. Decyzje i przemiany w tym czasie bywają trudnym doświadczeniem. Wiele
młodych osób jest zagubionych, często pojawiają się stany przygnębienia i zmienność nastroju.
Jest to też czas niezwykłych pomysłów, idei, nadziei – czas wielkiego potencjału!
Coaching przeznaczony jest dla nastolatków i młodych dorosłych, którzy poszukują swojej drogi
życiowej, pragną odkryć swoje pasje, marzenia, zdolności i podążać za nimi.
Coaching ma na celu pomóc w kształtowaniu nowej tożsamości, definiowaniu celów, które
nadadzą kształt myślom i działaniom oraz znalezieniu strategii ich realizacji. Coach podczas sesji
coachingowej pomaga odkryć młodej osobie jej indywidualność i siłę wpływu na swoje życie.
Coach towarzyszy w procesie zmian, pomaga przejść przez trudne momenty, odnaleźć sens
i znaczenie w zmieniających się okolicznościach.
Dzięki coachingowi młody człowiek może zacząć korzystać ze swoich zasobów i możliwości,
które do tej pory były niedostępne i odkryć niecodzienne, twórcze rozwiązania.

Podczas sesji coachingowej mogą pojawiać się następujące cele:
przywrócenie balansu emocjonalnego,
uwalnianie się od balastu przeszłości,
usprawnienie efektywności w nauce,
poprawienie relacji z rówieśnikami,
przywrócenie porozumienia z rodzicami,
umiejętność dokonywania wyboru w jaki sposób spędzać czas wolny,
umiejętność w określaniu siebie (kim jestem, kim chcę być, co chcę robić, gdzie studiować

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

i w jakiej specjalizacji się realizować),
ź relacje w związku partnerskim
ź i inne.
Koszt szkolenia:
Cena ustalana indywidualnie.
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c.d. Teenagers Coaching „Młodzież dla młodzieży”

Korzyści:
Kształtowanie własnej postaw wśród młodzieży.
Odzyskanie równowagi emocjonalnej.
Zmiana sposobu myślenia poprzez świadomy wpływ na rzeczywistość.
Usprawnienie efektywności w nauce.
Poprawienie relacji z rówieśnikami.
Przywrócenie porozumienia z rodzicami.
Umiejętność dokonywania wyborów związana z kształtowaniem własnej kariery.
Wzmocnienie umiejętności w określaniu siebie (kim jestem, kim chcę być, co chcę robić,
gdzie studiować i w jakiej specjalizacji się realizować).
ź Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie do zawodu coach'a.
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Forma pracy:
ź Sesje indywidualne dla młodzieży. (1 sesja 1h, w cyklu 12 sesji)
ź Sesje grupowe dla młodzieży. (1 sesja 3h, w cyklu 8 sesji)
ź Forma szkolenia dla młodzieży - przygotowanie do zawodu. (100 h szkoleniowowarsztatowych)
ź Forma szkolenia dla nauczycieli - Jak pracować z młodzieżą, aby nauczyć ich myślenia
pytaniami. (80 h szkoleniowo-warsztatowych w ramach kursu Coaching w Edukacji str 14
oraz str 18)

Koszt szkolenia:
Cena ustalana indywidualnie.
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Trening rozwoju integralnego
Cel szkolenia:
ź Zwiększenie kompetencji komunikacyjnych.
ź Zmiana sposobu myślenia.
ź Podniesienie jakości życia społecznego.
Zakres tematyczny:
Trening rozwoju integralnego składa się z trzech odrębnych modułów.
moduł I: TRENING RACJONALNEGO MYŚLENIA
ź Dialog wewnętrzny - myślenie pytaniami.
ź Myśl kreatywnie i globalnie – działaj elastycznie i skutecznie.
ź Wartości, przekonania, emocje, nawyki.
ź Budowanie własnej postawy w otaczającym nas świecie.
Czas trwania:
8 h szkoleniowe (2 x 4 h)
moduł II: TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Emocje - czym są.
Sposób na kontrolę emocji.
Rola kompetencji kluczowych w moim życiu.
Kształtowanie umiejętności społecznych.
Czas trwania:
8 h szkoleniowe (2 x 4 h)
ź
ź
ź
ź

moduł III: TRENING KOMUNIKACJI - TRANSFORMACJA W KOMUNIKACJI SYSTEMOWEJ
ź Nauczyciel - rodzic/opiekun - dziecko - transformowanie informacji.
ź Komunikacja interpersonalna jako metoda skutecznego porozumiewania się poprzez
zrozumienie.
ź Metaprogramy jako najwyższy poziom komunikacji.
ź Metody wywierania wpływu i jak sobie radzić z manipulacją.
Czas trwania:
8 h szkoleniowe (2 x 4 h)
Korzyści szkolenia:
Poprawa jakości życia społecznego, wzrost jakości komunikacji z innymi, elastyczność
i adekwatność myślenia i działania w sytuacjach rzeczywistych.
Koszt szkolenia:
Cena ustalana indywidualnie.
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Szkolenia ustawiczne, semestralne
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Oferta edukacyjna: Szkolenia ustawiczne, semestralne

Coaching w edukacji - szkolenie dla nauczycieli
PROPONOWANY PROGRAM SZKOLENIA JEST NOWATORSKIM PODEJŚCIEM DO
PRACY COACH’A I ZASTOSOWANIA COACHINGU W PROCESIE EDUKACJI.
Cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu coachingu
edukacyjnego. Przygotowanie nauczyciela do pracy coachingowej w warunkach szkolnych.
Kształtowanie postaw, które będą wspierać ucznia, rodzica i nauczyciela w rozwoju na każdym etapie
jego edukacji. Jednym z ważniejszych obszarów szkolenia jest nabycie wiedzy i kształtowanie postawy
coach'a w edukacji w odniesieniu do etycznych i prawnych aspektów pracy coach'a. Uczestnik
poprzez zrozumienie procesowe kształcenia i rozwoju człowieka nabędzie między innymi umiejętności
zadawania pytań, umiejętność słuchania, komunikacji, kierowania procesem, a także konstruktywnego
rozwiązywania koniktów przy jednoczesnym kształtowaniu sfery emocjonalnej w procesie wsparcia
coachingowego ucznia, nauczyciela i rodzica w rozwoju samoświadomości, realizacji jego celów
osobistych i naukowych.
Czas szkolenia (terminy i podział godzin do ustalenia indywidualnie z grupą)
80 h szkoleniowych (ok. 70% zajęcia praktyczne)

Zakres tematyczny szkolenia podzielony jest na dwa główne moduły:
MODUŁ I
ź

Przygotowanie merytoryczne poznanie wiedzy na temat coachingu.

ź

Podstawy psychopedagogiczne w coachingu.

ź

Coaching integralny, czym jest?

ź

Wiedza z zakresu komunikacji w coachingu edukacyjnym,

ź

Budowania relacji coach – coachee, lub w grupie/zespole w procesie grupowym,

ź

Budowanie relacji w zespole pedagogicznym, podczas pracy z rodziną.

ź

Poznanie i zastosowanie czystego języka i czystego coachingu.

ź

Coachingowe podejście do pracy z rodziną.

MODUŁ II
ź

Przygotowanie metodyczne do zastosowania coachingu w obszarze edukacji, a przede wszystkim
w szkole w pracy z uczniem na każdym poziomie edukacji i w systemie rodzinnym.

ź

Wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym nauczycieli.

ź

Poznanie technik i narzędzi w coachingu i ich zastosowanie w obszarach edukacyjnych.
Koszt szkolenia:
Cena ustalana indywidualnie.
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Coaching w edukacji - szkolenie dla nauczycieli
Korzyści i efekty szkolenia :
Uczestnik szkolenia nabędzie następujące umiejętności:
ź Posługiwanie się wiedzą teoretyczną z pedagogiki w coachingu, umiejętności zastosowania
metod pedagogicznych w procesie coachingowym w celu rozwoju potencjału człowieka
na każdym poziomie edukacji.
ź Umiejętności zastosowania narzędzi coachingowych odpowiednio do sytuacji i poziomu
rozwoju człowieka w kontekście społecznym, rodzinnym, zawodowym i osobistym.
Umiejętność zastosowania ich podczas realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
ź Umiejętność kierowania procesem zgodnie z wyznaczonymi celami przez ucznia
i podążania za nim, posiada umiejętności wspierania nauczycieli w rozwoju osobistym
i zawodowy, umiejętności kształtowania prawidłowych relacji z rodzicami w celu współpracy
i wspierania w rozwoju ucznia.
ź Umiejętności rozwiązywania koniktów, umiejętność kształtowania środowiska sprzyjającego
komunikacji podczas rady pedagogicznej, podczas współpracy z rodziną i pracy z uczniem.
ź Świadomość jak pełnić rolę mentora dla ucznia, nauczyciela i rodzica w celu realizacji zadań
dydaktycznych na każdym poziomie edukacyjnym jak i w zespole pedagogicznym.
ź Umiejętność wyznaczania celów w samorozwoju zgodnie z wartościami, wglądu, ewaluacji
pracy.
ź Umiejętności wspierające w osiągnięciu równowagi pomiędzy życiem prywatnym
i zawodowym
ź Nabędzie świadomość systemu wartości jakim się kieruje i potrzebie podejmowania działań
mających na celu udzielenie wsparcia w obszarze edukacji, wykazując aktywność,
w podejmowaniu trudu w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych
wynikających z roli mentora/coacha w edukacji. Jest zorientowany na stosowanie
adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów uczniów, nauczycieli, rodziców.
ź Kurs przygotowuje i kwalikuje do wykonywania zawodu coach’a.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. ( zawód coacha został umieszczony w klasykacji
zawodów i specjalności pod nazwą ‚Trener osobisty (coach, mentor, tutor)’, grupa elementarna 2359, Specjaliści nauczania
i wychowania, gdzie indziej nieklasykowani 235920. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
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Warsztaty dla ojców
Warsztaty dla Ojców to spotkania interaktywne, miejsce wykładów, rozmów, ćwiczeń, żywych
dyskusji na temat wychowania oraz roli ojca – rodzica, który uczestniczy w tym procesie.
Warsztaty mają na celu wsparcie w rozwoju i poszerzenie świadomości na temat:
ź Co zrobić, aby stać się najlepszym ojcem/rodzicem?
ź Jakim ja mogę być ojcem/rodzicem?
ź W jaki sposób dać przestrzeń swojemu dziecku, by i ono stawało się najlepszą wersją siebie.
ź W trakcie warsztatów bazujemy na doświadczeniach uczestników i wspólnie szukamy
najlepszych rozwiązań.
Przykładowe zagadnienia i tematy poruszane na warsztatach:
ź Historia Ojców i Ojcostwa na przełomie wieków.
ź Skuteczne komunikowanie się rodziców z dziećmi.
ź Wyrażanie oczekiwań tak, aby były przez dziecko respektowane – system rodzinny.
ź Modykowanie niepożądanych zachowań dziecka – rola matki rola ojców.
ź Konstruktywne rozwiązywanie koniktów – modelowanie rozwiązań przez ojca.
ź Motywowanie dziecka do współdziałania – a autorytet ojca.
ź Budowanie zaradności życiowej dziecka – a postawa ojca.
ź Rola ojca w rozwoju twórczym potencjału dziecka.
Zajęcia mają charakter warsztatów i wsparcia coachingowego tzn. zapewniają uczestnikom
możliwość zdobywania konkretnych umiejętności i metod wychowawczych. Każdy warsztat
przygotowujemy pod kątem potrzeb rodziny, uwzględniając indywidualną sytuację życiową
i aktualne problemy.
ź Jakie korzyści możesz osiągnąć uczestnicząc w warsztatach dla Ojców?
ź Zwiększenie zaufania do siebie.
ź Budowanie wiary w dzieci i osiąganie szczęścia.
ź Polepszenie relacji ze swoimi dziećmi.
ź Polepszenie relacji z innymi: żoną, przyjaciółmi, kolegami z pracy.
ź Osiąganie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym.
ź Pogłębienie poczucia własnej wartości.
ź Większą cierpliwość.
ź Wzbudzenie poczucia wiary w siebie jako Rodzica.
Ciekawa i otwarta formuła, merytoryczna dyskusja, kompetencja prowadzących i możliwość
swobodnego uczestniczenia w analizie tematu i formułowaniu wniosków.
Czas trwania:
Warsztaty mogą się odbywać w cyklu 8 spotkań po 3 h szkoleniowe.
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Studia podyplomowe
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Coaching w edukacji - studia podyplomowe
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. ( zawód coach’a został
umieszczony w klasykacji zawodów i specjalności pod nazwą ‚Trener osobisty (coach, mentor, tutor)’,
grupa elementarna 2359, Specjaliści nauczania i wychowania, gdzie indziej nieklasykowani 235920.
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.

Organizacja studiów:
Poziom kształcenia: studia podyplomowe
Forma kształcenia: studia niestacjonarne
Ilość semestrów: II semestry
Związek z obszarem kształcenia – prowadzonym kierunkiem studiów: obszar wiedzy: nauki społeczne
Ilość zajęć (bezpośredni kontakt z nauczycielem): 180 h
Praktyka – praca własna (przeprowadzenie 60 godz. sesji coachingowych) w tym:
coaching edukacyjny 20 godz. Dla ucznia
coaching edukacyjny 20 godz. Dla nauczyciela
coaching edukacyjny 20 godz. Dla rodziny

Warunki przyjęcia na studia:
Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich
Studia adresowane są do osób zainteresowanych rozwojem osobistym, zawodowym,
wspieraniem w rozwoju osób indywidualnych, grup, zespołów w obszarze edukacji,
a w szczególności pedagogów, psychologów, doradców, terapeutów, wychowawców
i nauczycieli, dyrektorów i kierowników placówek edukacyjnych.
Kształcenie na studiach podyplomowych na kierunku:
Studia mają charakter kwalikacyjny, a ich celem jest umożliwienie słuchaczom zdobycia
zawodu coach’a ze specjalizacją w edukacji. Głównym celem studiów podyplomowych: jest
nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu coachingu edukacyjnego w celu
profesjonalnego przygotowania do zawodu coach’a, który potra wspierać ucznia, rodzica
i nauczyciela w rozwoju na każdym etapie jego edukacji.
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Coaching w edukacji - studia podyplomowe
Przedstawiany program kształcenia obejmuje szerokie spektrum wiedzy i doświadczeń
wyniesionych z praktyki coachingowej, a także ogólnej tradycji i kultury coachingu
praktykowanej w Polsce i na świecie.
Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do świadomego pełnienia zawodu coach’a
poprzez nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji i praktyki coachingowej w szczególności w
obszarze edukacji. W ramach studiów słuchacz nabędzie wiedzę, na temat różnorakich teorii
coachingu tj.: społecznego, rodzinnego, kariery, biznesu, a także możliwości i rodzajów
specjalizacji.
Jednym z ważniejszych obszarów kształcenia w ramach studiów jest nabycie wiedzy
i kształtowanie postawy coach’a w edukacji w odniesieniu do etycznych i prawnych aspektów
pracy coach’a.
Słuchacz, poprzez zrozumienie procesowe kształcenia i rozwoju człowieka nabędzie między
innymi umiejętności zadawania pytań, umiejętność słuchania, komunikacji, kierowania
procesem, a także konstruktywnego rozwiązywania koniktów przy jednoczesnym
kształtowaniu sfery emocjonalnej w procesie wsparcia coachingowego ucznia, nauczyciela
i rodzica w rozwoju samoświadomości, realizacji jego celów osobistych i naukowych. Ponad to
nabycie kompetencji coachingowych w ramach studiów w procesie kształcenie pedagogów,
nauczycieli czy wychowawców otwiera na nowo ścieżkę kształtowania postaw i powrotu dla
idei autorytetu, nauczyciela jako mistrza i mentora, który towarzyszy w rozwoju.
Moduł I
Przygotowanie merytoryczne do pełnienia zawodu coach’a w obszarze edukacji. W trakcie
studiów słuchacz nabędzie wiedzę na temat podstaw psychopedagogicznych w coachingu.
Moduł obejmuje również idee coachingu integralnego, który adresowany jest do dzieci,
młodzieży, osób dorosłych, rodzin w celu wspierania w rozwoju osobistego, zawodowego
i rodzinnego zachowując zasadę WORK – LIFE BALANCE. Wiedza z zakresu komunikacji
w coachingu edukacyjnym, budowania relacji coach – coachee, lub w grupie/zespole
w procesie grupowym, budowanie relacji w zespole pedagogicznym, podczas pracy z rodziną
poznanie i zastosowanie czystego języka i czystego coachingu.
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Coaching w edukacji - studia podyplomowe
Moduł II
Przygotowanie metodyczne do zastosowania coachingu w obszarze edukacji, a przede
wszystkim w szkole w pracy z uczniem na każdym poziomie edukacji. To również wsparcie
w rozwoju osobistym i zawodowym nauczycieli. Poznanie technik i narzędzi w coachingu i ich
zastosowanie w obszarach edukacyjnych.
Moduł III
Celem praktyk/pracy własnej jest nabycie doświadczeń związanych z pracą coachingową
obszarze edukacji z dzieckiem, nauczycielem, rodziną. Ma na celu poznania procesu
w coachingu. Praktyka może odbywać się w dowolnej placówce edukacyjnej. Słuchacz
studiów zobowiązany jest do zorganizowania praktyki coachingowej we własnym zakresie
w tym jej kosztów. Student sesje coachingowe realizuje pod opieką mentora będącego
jednocześnie opiekunem praktyk. Podstawą zaliczenia praktyki coachingowej są raporty
sporządzone po każdej sesji i wypełnione zgodnie z wytycznymi oraz opinia mentora/opiekuna
praktyk.

Studia podyplomowe stacjonarne
ź Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
(www.wnhis.amw.gdynia.pl/index.php/studia/studia/studia-podyplomowe/item/357-ofertastudiow)
ź Wyższa Szkoła Biznesu (www.wsb.com.pl)
ź Istnieje możliwość utworzenia grupy zamiejscowej, realizacja w miejscu zamawiającego.
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Instytut Rozwoju Integralnego wraz z Fundacją
Rozwoju Integralnego przygotowuje i realizuje
szkolenia, warsztaty oraz programy rozwojowe
zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami.
Po zapoznaniu się z naszą ofertą
zapraszamy do kontaktu
celem ustalenia oferty cenowej.
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+48 733 113 396
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