OFERTA:
SZKOLENIA Z ZAKRESU
PODNOSZENIA KOMPETENCJI
INTERPERSONALNYCH W
SZKOLE
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Szanowni Państwo,
Prezentujemy ofertę szkoleń prowadzonych dla Oświaty.
Zajęcia prowadzimy w formie warsztatowej, w postaci:
-8 lub 16 godzinnych szkoleń stacjonarnych lub wyjazdowych (do 20 osób)
- 3 godzinnych rad szkoleniowych

OFERTA SZKOLENIOWA
Szkolenia dostosowujemy do konkretnej grupy i potrzeb, stąd przedstawiamy jedynie zarys tematyczny oferty.























Budowanie relacji z uczniem/ z grupą/ z rodzicami
Coaching nauczycielski
Cyberprzemoc
Dialog motywujący
Dyscyplina w klasie
Film w edukacji/ filmoterapia
Komunikacja wspierająca motywację uczniów
Mediacje rówieśnicze
Metody aktywne w prowadzeniu zajęć / Neuropedagogika
Mowa nienawiści/przemoc w internecie
Nauczyciel- zawód przyszłości: mentor, tutor, coach
Poczucie własnej wartości u ucznia
Podstawy metody coachingowej w pracy z uczniami
Porozumienie bez przemocy w pracy z uczniami
Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego
Przemiany pokoleniowe a wyzwania edukacyjne
Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
Rozwiązywanie konfliktów w szkole
Rozwój kompetencji społecznych
Superwizja zajęć pod kątem prowadzenia grupy i nawiązywania relacji
Współpraca w zespole nauczycielskim
Współpraca z rodzicami

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH (dla nauczycieli uczących w
gimnazjum, szkołach pogimnazjalnych), w oparciu o zrealizowane i sprawdzone programy Polskiej Fundacji
Dzieci i Młodzieży. Uczestnicy otrzymują scenariusze ok 20 lekcji dotyczących komunikacji, emocji, stresu,
przygotowania do rynku pracy. W załączniku artykuł dotyczący jednego z programów.
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TRENERZY
TOMASZ WALECZKO
Jestem psychologiem, trenerem II stopnia PTP, prowadzę treningi interpersonalne, pracuję w biznesie i
organizacjach pozarządowych. Ułatwiam ich funkcjonowanie i wspieram rozwój poprzez facylitację spotkań i
szkolenia (8000 godzin) zwiększające umiejętności komunikacji, rozumienia i wyrażania emocji, budowania
lepszych relacji z ludźmi. Prowadzi także zajęcia przygotowujące trenerów do pracy metodami aktywnymi.
Prowadzę Instytut Witelon badający i ewaluujący efekty szkoleń, programów rozwojowych, projektów
społecznych. Do tej pory zrealizowaliśmy około20 projektów.
Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Opolskim, podyplomowe studium ewaluacji programów społecznych
na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje praktyczne wykształcenie nieustannie uzupełniam, np.: Szkolenie
asesorskie: Ocena Potencjału Zawodowego (OK.JFM); Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego
(Krakowskie Centrum Psychodynamiczne); Szkoła Trenerów i Doradców Personalnych (Pracownia
Psychologiczna Elżbieta Sołtys w Krakowie); Akademia Treningu Interpersonalnego (Pracownia Psychologiczna
Elżbieta Sołtys w Krakowie. Moim głównym celem pracy jest uruchomienie zmiany perspektywy uczestników i
rozpoczęcie drogi w zmianie emocjonalnej, osobistej i budowanie kompetencji interpersonalnych
umożliwiających dobrą współpracę, funkcjonowanie między ludźmi. Zainspirowany przesłaniem pierwszego
polskiego naukowca Witelona, zająłem się ewaluacją było sprawdzenie co w różnych perspektywach można
powiedzieć o skuteczności i trwałości działań szkoleniowych i społecznych.

SŁAWOMIR PRUSAKOWSKI
Trener biznesu. Posiada uprawnienia II stopnia Polskiego Towarzystwa psychologicznego do prowadzenia
Treningów interpersonalnych. Przeprowadził ponad 7500 godzin szkoleń w tym ponad 600 godzin treningów
interpersonalnych. Ukończył Akademię Treningu Interpersonalnego przy Pracowni Psychologicznej Elżbiety
Sołtys. Współpracuje z wieloma organizacjami szkolącymi i uczelniami, min. Pracownia Psychologiczna Elżbiety
Sołtys Jan Robert Sołtys, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr, Akademia
Pedagogiki Specjalnej. Szkoli nauczycieli polonijnych we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska.
Prowadzi treningi dla osób chcących się rozwijać osobiście i lepiej funkcjonować w grupach. Publikuje w
czasopismach branżowych. „Prywatnie wiem, że nikt nigdy nie dał mi tak wiele jak inni ludzie, którzy we mnie
wierzyli. Staram się dzielić tym co otrzymałem. Lubię ludzi i wspieram ich w rozwoju. Jestem ciekaw każdego
spotkania”.

DANUTA ZDANIEWICZ
Pedagog, coach rodzicielski. Pracuje indywidualnie i grupowo z rodzicami i wychowawcami w zakresie rozwoju
kompetencji u dzieci od 5 lat.
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ZDZISŁAW HOFMAN
Nauczyciel, biolog, trener kompetencji psychologiczno-społecznych, socjoterapeuta. Trener biznesu.
Współtwórca i wieloletni prezes Stowarzyszenia KLANZA. Tutor i coach w programach rozwojowych liderów.
Autor i realizator programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz działań arteterapeutycznych i
wolontariackich. Obecnie aktywny trener w programie Tutoring Szkolny „Wychować Człowieka Mądrego

WARUNKI SZKOLENIA
Do przeprowadzenia szkoleń potrzebne są sale, w której zmieściłby się zespół,by swobodnie móc siedzieć i
przemieszczać się. Wystarczą 4 stoły. Do przeprowadzenia szkolenia potrzebna będzie tablica z blokiem do
pisania oraz projektor i ekran.
Dobrze przyjęte jest, żeby uczestnicy mieli zorganizowaną przerwę kawową i ewentualnie posiłek w trakcie
szkolenia.
Jeżeli będą Państwo zainteresowani, to oczywiście możemy wziąć na siebie organizację szkolenia, ale
praktyczniej chyba będzie pozostawić to Państwu.
Uczestnicy otrzymają drukowane materiały oraz drobne upominki w nagrodę za uczestnictwo oraz
zaświadczenia ukończenia szkolenia.

WARUNKI CENOWE
200 zł za godzinę szkoleniową brutto. Nasza firma nie jest płatnikiem VAT. Cena obejmuje przeprowadzenie szkolenia,
wydruk materiałów, dojazd trenera, zaświadczenia, raport poszkoleniowy, ankietowe badanie potrzeb.

NAZWA I ADRES OFERENTA
Instytut Witelon Tomasz Waleczko; ul. Pszczelna 40b/25; 30-431 Kraków; NIP: 754-268-29-33
Tel: 507087795; e-mail: t.waleczko@instytut-witelon.pl
Zachęcam do skorzystania z oferty

