
Czy zastanawiał/a się Pan/i dlaczego
komunikacja w relacji metodyk-uczeń nie
przynosi zamierzonych efektów ?

Czy jest Pan/i pewien/pewna, że panuje nad
mową ciała oraz gestykulacją i posługuje
się nimi w sposób świadomy, aby budować
własny autorytet w relacjach z uczniami, ich
Rodzicami ?

Praca metodyka to dla wielu osób niezwykle
wymagający zawód m. in. ze względu na obawy
przed trudnymi pytaniami, które mogą paść ze
strony Klientów czy uczniów. Gdy zajęcia
odbywające się przed nie przynoszą
zamierzonego skutku zaczynamy zastanawiać się,
jaki błąd w przygotowaniach popełniliśmy?

Odpowiedzi na te i inne ważne pytania dotyczące
pracy metodyka zostaną udzielone w praktyczny
sposób na Szkoleniu, a korzyści z niego płynące
będą nieocenione w pracy każdego Metodyka.

KORZYŚCIU Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

• Będzie wiedział, w jaki sposób wzmocnić 
autorytet metodyka

• Będzie mówić w sposób bardziej przekonujący

• Pozna etapy przygotowania się do 
efektywnych zajęć

• Będzie wiedzieć jak radzić sobie z tremą 
i stresem

• Wzmocni siłę przekazu za pomocą poznanych 
gestów

• Zbuduje klimat zajęć opartej na zaufaniu

UCZESTNICY:

Szkolenie skierowane jest do metodyków, którzy
chcą zwiększyć skuteczność przekazu w
komunikacji z uczniami, ich Rodzicami i
nauczycielami oraz poprawić jakość swoich zajęć
poprzez podeście coachingowe.
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PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I – Action Learning – nauczanie 
przez działanie 

• Elementy coachingowe – zalety metody

• Typologia uczniów i wybór metod pracy z 
grupą

• Ćwiczenia oparte na burzy mózgów, z 
wykorzystywaniem meta programów, 
metafor i narzędzi

• Prezentację wybranych metod poprzez 
doświadczenie i działania, coachingowych
oraz technik wizualnych

Moduł II – Podstawy efektywnej 
komunikacji w relacji metodyk – uczeń

• Sposoby efektywnej komunikacji

Moduł III – Coaching - nowoczesna metoda 
motywowania uczniów i własnego 
rozwoju

• Zalety i ograniczenia coachingu w pracy 
metodyka

• Kluczowe umiejętności niezbędne w 
podejściu coachingowym

• Model GROW-mocne efekty w krótkiej 
formie

• Trening umiejętności w kontekście 
własnej praktyki metodycznej – sesje 
coachingowe

Moduł IV – Programy rozwojowe –
analiza potrzeb, formułowanie celów i 
tworzenie narzędzi

Moduł V – 5. Trening umiejętności w 
kontekście własnej praktyki 
nauczycielskiej

FORMA ZAJĘĆ:

Zajęcia warsztatowe w sali przystosowanej 
do wystąpień publicznych, praca z kamerą 
– za zgodą uczestników, informacje zwrotne 
od Trenera i uczestników.

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

• informację zwrotną na temat  swoich 
słabych i mocnych stron w zakresie 
komunikacji z uczniami

• możliwość nauki przez doświadczenie

• indywidualne wskazówki Trenera
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Czas trwania szkolenia: 7 dni, 72h dydaktyczne

Godziny zajęć: do ustalenia

Termin: do ustalenia

Miejsce: 

Gliwice/Zabrze

Cena szkolenia: Indywidualnie ustalana po 
zebraniu się grupy szkoleniowej*

* 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
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