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OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI I DYREKCJI 

Korzyści ze współpracy:  
Nauczyciele i nauczycielki będą potrafili: 

 stawiać granice rodzicom, asertywnie wyrażać swoją opinię  
 motywować dzieci do nauki 
 kreatywnie podchodzić do zajęć i trudności 
 radzić sobie ze swoimi frustracjami i stresem 
 rozmawiać z uczniami o emocjach i zwiększać ich empatię 
 lepiej rozpoznać i zrozumieć potrzeby uczniów 
 integrować klasy 
 łatwiej i efektywniej komunikować się we własnym zespole  

             nauczycielskim 
 szybciej rozwiązywać konflikty zarówno w zespole  

             nauczycielskim, jak i w klasie 

 

Naszą ofertę kierujemy również do dyrektorów i dyrektorek, którzy 
chcą: 
 Jeszcze lepiej motywować i inspirować swoją kadrę  
 Sprawniej i szybciej rozwiązywać konflikty powstałe w gronie pedagogicznym  
 Wspierać nauczycieli w ich rozwoju  
 Budować atmosferę bezpieczeństwa i zaufania w szkole  
 Prowadzić otwarty dialog z gronem pedagogicznym  
 Rozumieć intencje i potrzeby swoich pracowników  

 
Przykładowe tematy szkoleń/spotkań :  

 Empatia w pracy nauczyciela 
 Klasa jako zgrany zespół  
 Rozwijanie tolerancji i empatii u dzieci 
 Słownik emocjonalny - jak uczyć dzieci wyrażania 

emocji? 
 Kreatywne metody pracy 
 Tajniki osobowości – kim jest nasz uczeń? 
 Co motywuje moich uczniów? 
 Stres  i wypalenie zawodowe 
 Dogadaj się z uczniem – komunikacja w klasie i 

poza nią 
 Jak rozmawiać z rodzicem, by nie dać sobie wejść na głowę? 
 Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela – jak pracować z dzieckiem, jak motywować go 

do pracy  
 Coachingowe zarządzanie szkołą – warsztaty dla dyrekcji i liderach 
 Coaching – indywidualne spotkania wspierające w realizacji celów 
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Jak pracujemy? 
Krok 1. Analiza potrzeb. Pozwoli na stworzenie w pełni dostosowanej do oferty.  

Krok 2. Pełna oferta szkoleniowa. Na podstawie analizy przedstawiamy indywidualnie 
dopasowane propozycje warsztatów i zajęć, które wpłyną na bardziej efektywne 
funkcjonowanie instytucji. 

Krok 3. Działania szkoleniowe. W zależności od ustaleń przeprowadzamy wybrane przez 
Państwa warsztaty/coaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przykładowe warunki finansowe 

Ceny zależą od tematu i formy pracy. Dokładne stawki ustalane są indywidualnie z Klientem  

Cena warsztatu: 
 1 godzina szkoleniowa (45 min.):  250 - 400 zł brutto 
 [1 dzień szkoleniowy  - 4- 8 godzin; maks. 18 uczestników] 
 1 seminarium (1,5 godzinne): 750 zł brutto 

 

Pracujemy kierując się potrzebami Klienta oraz wiarą w jego możliwości i potencjał. Powyższe zakresy 
tematyczne są jedynie propozycjami szkoleniowymi. Nasz zespół jest otwarty na wszelkie sugestie i 
modyfikacje.   

 

Zapraszamy do omówienia zasad współpracy 

Alicja Gniewek, alicja.gniewek@machinarozwoju.pl, tel.  +48 660 489 270 
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Warsztat to forma pracy z grupą, oparta na 
metodach aktywnych. Angażujemy do samodzielnego 
poszukiwania rozwiązań, stwarzamy przestrzeń do 
eksperymentowania z nabytą wiedzą i umiejętnościami.  

 

Coaching to cykl indywidualnych bądź zespołowych spotkań, wspierających Klienta 
w realizacji jego celu. Jest to praca oparta na zasobach i potrzebach Klienta, na 
spostrzeganiu sytuacji z różnych perspektyw, poszerzaniu samoświadomości i 
poszukiwaniu możliwości osiągnięcia celu.  
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