
 Porozumienie bez przemocy czyli jak zbudować dobre relacje z dziećmi, rodzicami,

współpracownikami.       Termin:  30.11.2020 godz. 10.00

   Emocje w pracy nauczyciela czyli jak radzić sobie ze stresem, być asertywnym,

zadbać o swoje zdrowie psychiczne          Termin:    3.11.2020 godz. 10.00 

 Dialog czyli jak mówić, żeby być słuchanym i zdobyć autorytet u naszego rozmówcy

Termin:   10.11.2020 godz. 10.00

  Pojawia się konflikt w klasie i co dalej, jak stawiać granice i wymagania, żeby były

przestrzegane         Termin:  17.11.2020 godz. 10.00

 Ja Nauczyciel, czyli gdzie podziała się moja pasja i motywacja do pracy?              

 Termin:  24.11.2020 godz. 10.00

 Nowoczesne metody edukacji czyli jak prowadzić ciekawą lekcję Dla nauczycieli klas  I

- III termin:   1.12.2020 godz 10.00  Dla nauczycieli klas IV-VIII termin:  12.01.2020 godz.

10.00 

Zgrany i efektywny zespół       Termin szkolenia: 24.10.2020 godz. 10.00  

Jak zostać liderem      Termin szkolenia: 8.12.2020 godz 10.00

Trudne rozmowy czyli uczeń i rodzic na „dywaniku” dyrektora.   Termin szkolenia:

18.11.2020 godz. 10.00

                 Dzień dobry,

miło nam Państwa powitać. Jesteśmy zespołem osób, których łączy pasja do nauczania. Chcemy

uczestniczyć aktywnie w dorastaniu dzieci. Skupiamy się nie tylko na przekazywaniu wiedzy

ale również na aktywnym rozwoju inteligencji emocjonalnej oraz interpersonalnej. 

Prowadzimy kursy nie tylko dla dzieci. Doświadczenie jakie zdobywamy pracując cały czas z

nimi pozwala nam na ciągłe tworzenie nowych i modyfikowanie już powstałych szkoleń dla

dorosłych w tym nauczycieli i dyrektorów szkół.

Każde nasze szkolenie  jest w formie warsztatów i bazuje na konkretnych przykładach oraz

sytuacjach i problemach, z którymi spotykacie się w swojej pracy. 

Nauczycielom chcielibyśmy zaproponować szkolenia:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dyrektorom, oprócz powyższych tematów szkoleń proponujemy:

OFERTA SZKOLEŃ

Skawina, październik.2020r

     TEL. 530-324-756     E-MAIL: SKAWINA .CENTRUM.EDU@GMAIL.COM

WWW.CENTRUMEDUKACJI.COM.PL



Materiały  szkoleniowe

Poznają  metody, techniki, formy i zasady.

Dowiedzą się, jak wprowadzić zdobytą wiedzę w swojej pracy

Otrzymają 2 x po 45 min konsultacji indywidualnych do wykorzystania do 3 miesięcy

od szkolenia

Poznają założenia koncepcji Pozytywnej Dyscypliny, opisujące rolę nauczyciela jako

lidera współpracy

Certyfikat

Uczestnicy naszych szkoleń mają gwarancje, że uzyskaną wiedzę wykorzystają w swojej

pracy zawodowej.

Nauczyciele   po odbytym szkoleniu otrzymają:

Forma szkolenia:             stacjonarne w Centrum Edukacji, Skawina, ul. Sobieskiego 11a/1

Czas trwania szkoleń:               3 x 45 min

Maksymalna ilość osób na jednym szkoleniu:       8 osób

Koszt każdego szkolenia:  550 zł za  zapis do 20.10.2020 cena promocyjna 300 zł

Zapis na szkolenie poprzez wypełnienie i przesłanie mailem formularza zgłoszeniowego

na adres: skawina.centrum.edu@gmail.com

Zapraszamy do współpracy i kontaktu

 

Ewa Szumera

Dyrektor 
Centrum Edukacji w Skawinie

TEL. 530-324-756     E-MAIL: SKAWINA .CENTRUM.EDU@GMAIL.COM

WWW.CENTRUMEDUKACJI.COM.PL



IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: __________________________________________________________________

DATA URODZENIA: ____________________________

Zgłaszam chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Centrum Edukacji w Skawinie: 
.

Porozumienie bez przemocy czyli jak zbudować dobre relacje z dziećmi, rodzicami,
współpracownikami. 
Termin:  30.11.2020 godz. 10.00         Wartość szkolenia: ________________________     

Emocje w pracy nauczyciela czyli jak radzić sobie ze stresem, być asertywnym, zadbać o
swoje zdrowie psychiczne         
Termin:    3.11.2020 godz. 10.00          Wartość szkolenia: ________________________

Dialog czyli jak mówić, żeby być słuchanym i zdobyć autorytet u naszego rozmówcy         
Termin:   10.11.2020 godz. 10.00         Wartość szkolenia: ________________________

Pojawia się konflikt w klasie i co dalej, jak stawiać granice i wymagania, żeby były
przestrzegane         
Termin:  17.11.2020 godz. 10.00          Wartość szkolenia: ________________________

Ja Nauczyciel, czyli gdzie podziała się moja pasja i motywacja do pracy?                           
Termin:  24.11.2020 godz. 10.00          Wartość szkolenia: ________________________

Nowoczesne metody edukacji czyli jak prowadzić ciekawą lekcję 
Dla nauczycieli klas  I - III termin:   1.12.2020 godz 10.00  Wartość szkolenia: _________________
Dla nauczycieli klas IV-VIII termin:  12.01.2020 godz. 10.00 Wartość szkolenia: ________________

Zgrany i efektywny zespół       
Termin szkolenia: 24.10.2020 godz. 10.00       Wartość szkolenia: _________________

Jak zostać liderem      
Termin szkolenia: 8.12.2020 godz 10.00           Wartość szkolenia: _________________

Trudne rozmowy czyli uczeń i rodzic na „dywaniku” dyrektora.   
Termin szkolenia: 18.11.2020 godz. 10.00          Wartość szkolenia: _________________

Do zapłaty: ______________________________ przelewem.
       
                                      Podpis zamawiającego szkolenie:_____________________________________

Dane do faktury: ______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

TEL. 530-324-756     E-MAIL: SKAWINA .CENTRUM.EDU@GMAIL.COM

WWW.CENTRUMEDUKACJI.COM.PL

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIA


