
 

Czy zastanawiał/-a się Pan/-i w jaki sposób łatwiej 
rozwiązywać problemy i wspierać proces 
współpracy? Jak stworzyć warunki odkrywania  
i wykorzystywania pojawiających się możliwości,  
a także jak pokazać współpracownikom oraz 
uczniom, że metoda „uczenia się przez działanie” 
jest skutecznym narzędziem udzielania pomocy  
w twórczym myśleniu oraz samodzielnym 
poszukiwaniu rozwiązań ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi na te i inne ważne pytania dotyczące 
wykorzystania coachingu w praktyce szkolnej 
udzielone zostaną w praktyczny sposób na 
Szkoleniu, a korzyści z niego płynące będą 
nieocenione w pracy Dyrektora szkoły. 

 

KORZYŚCIU Z UDZIAŁU W SZKOLENIU 

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik: 

• dowie się jak wypracować rozwiązania 
pojawiających się problemów 

• będzie potrafił lepiej radzić sobie ze 
zmianami 

• udoskonali jakość kierowania (w przypadku 
Dyrektorów szkół) 

• dowie się jak motywować 
współpracowników poprzez umiejętne 
zadawanie pytań 

• będzie potrafił udoskonalić relacje 
pomiędzy pracownikami szkoły 

• dowie się jak wdrożyć metodę „uczenia się 
przez działanie” do pracy z uczniami. 

 

 

UCZESTNICY: 

 

Szkolenie skierowane jest do Dyrektorów szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych, a także psychologów oraz 
pedagogów szkolnych, którzy chcą wypracować 
własne sposoby rozwiązywania problemów 
pojawiających się w codziennej pracy w szkole 
poprzez zadawanie pytań i analizowanie sytuacji.  

 

„Coaching w szkole – udzielanie pomocy  
w twórczym myśleniu oraz 

samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań” 



PROGRAM SZKOLENIA: 

 

I. Coaching zespołu – wprowadzenie 

II. Lider – coach 

III. Coaching jako efektywne wsparcie 
zarządzania w oświacie 

IV.  Action Learning – „uczenie przez 
działanie” 

V. Narzędzia i umiejętności Action Learning: 

• Myślenie pytaniami 

• Aktywne słuchanie 

• Myślenie kontekstowe  

• Skuteczna komunikacja 

 

 

 

 

 

FORMA ZAJĘĆ: 

Warsztat praktyczny z elementami wykładu, 
dyskusja, analiza przypadków. W trakcie zajęć 
Trenerzy podają przykłady z własnego 
doświadczenia i odwołują się do realnych 
sytuacji, z którymi uczestnicy szkolenia 
spotykają się na co dzień.  

 

Dlaczego warto wziąć udział  
w szkoleniu? 

 

Uczestnicy otrzymują: 
 

• udział w  szkoleniu przygotowanym  
na podstawie analizy potrzeb 
szkoleniowych 

• wiedzę, której nie ma w 
ogólnodostępnych czasopismach  
i podręcznikach 

• możliwość nauki przez 
doświadczenie 

• indywidualne wskazówki Trenera 
należącego do wąskiego grona 
ekspertów w tej dziedzinie w Polsce. 

 

„Coaching w szkole – udzielanie pomocy  
w twórczym myśleniu oraz 

samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań” 



PROWADZĄCY:  

Mirella Doluk-Świerczek 

Właściciel - Dyrektor Zarządzający MDS 
Centrum Wsparcia Biznesowego      

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej  
w Krakowie na Wydziale Pedagogiki  
i Psychologii, Zarządzania projektami  
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Wyższej Szkoły Innowacji w Lublinie, 
Zarządzania kadrami i doradztwa 
zawodowego Wyższej Szkoły Bankowej  
w Chorzowie oraz Coachingu w Wyższej 
Szkole Bankowej we Wrocławiu. 

 

Obecnie w procesie akredytacji International 
Coach Federation (ICF). 

 

Certyfikowany Ekspert z listy Centralnej 
Bazy Ekspertów Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego z obszaru zatrudnienie, 
integracja społeczna, innowacyjność  
i edukacja.  

 

Wieloletni Trener i doradca zawodowy. Od 
2006 r. posiada licencje Trenera z zakresu 
rozwoju osobistego i zawodowego. Ma za 
sobą kilka tysięcy godzin efektywnej pracy 
doradczej i szkoleniowej, wysoko ocenianej 
przez Uczestników w trakcie zajęć 
warsztatowych jak i podczas doradztwa 
indywidualnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Minimalna ilość uczestników wynosi  
5 osób. W przypadku mniejszej liczby 
zgłoszonych osób, organizator podejmie 
decyzję o realizacji szkolenia lub 
przeniesieniu na inny termin. 

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, 3 godziny zajęć 

Godziny zajęć: 12:00 – 15:00  

 

Miejsce:  

Siedziba MDS Centrum,  Gliwice, ul. Plebiscytowa 1 

  

Cena szkolenia: 199zł* 
 

* Do podanych cen nie dolicza się podatku VAT w przypadku, 
gdy udział w szkoleniu jest finansowany  w  co najmniej 70 % 
ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach do 
podanej ceny należy doliczyć podatek VAT 23 %.   

 

 

 

Cena obejmuje: 

• analizę potrzeb szkoleniowych 

• materiały szkoleniowe dla uczestnika 

• przerwy kawowe 

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

„Coaching w szkole – udzielanie pomocy  
w twórczym myśleniu oraz 

samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań” 


