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Od kilkunastu lat jesteśmy zaangażowani w rozwój edukacji
jak również wspierania aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży poza szkołą.
Wiemy jak ważne jest wsparcie w procesie wszechstronnego wychowania dzieci i
młodzieży nie tylko w części dydaktycznej. Nasze szkolenia są praktyczne i oparte
na naszym doświadczeniu. Dzięki temu gwarantujemy przetestowane i
wykorzystywane przez nas metody zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i
współpracy z rodzicami. Wierzymy, że szkoła nowej generacji powinna wspierać
kompetencje uczniów w taki sposób, żeby maksymalnie pomóc im przygotować się
do funkcjonowania w dzisiejszym społeczeństwie. Dzięki temu, że szkolimy również
firmy i mamy kontakt z przedsiębiorcami wiemy jakie umiejętności są dzisiaj na
wagę złota.

Praca z trudną klasą
Opis szkolenia:
Każdy z nas inaczej interpretuje pewne zachowania i
trudności związane z pracą nauczyciela. Podczas
szkolenia w trakcie praktycznych ćwiczeń
zidentyfikujemy jakie trudności spotykają nas w
pracy z klasą. Poznamy sposoby poradzenia sobie w
takich sytuacjach jak również zestaw narzędzi dzięki
któremu niektórych z nich uda nam się uniknąć.
Moduły:
I. Identyfikacja trudnych zachowań,
II. Sposoby oddziaływania na klasę eliminując trudne
zachowania,
III. Narzędzie do zapobiegania powstawania trudnych
zachowań.

Emocje-sojusznik, czy wróg
Opis szkolenia:
Każdy z nas inaczej interpretuje pewne zachowania i
trudności związane z pracą nauczyciela. Podczas
szkolenia w trakcie praktycznych ćwiczeń
zidentyfikujemy jakie trudności spotykają nas w
pracy z klasą. Poznamy sposoby poradzenia sobie w
takich sytuacjach jak również zestaw narzędzi dzięki
któremu niektórych z nich uda nam się uniknąć.
Moduły:
I. Inteligencja emocjonalna,
II. Rozpoznawanie i nazywanie emocji,
III. Radzenie sobie z trudnymi emocjami.

Klasa - zespół marzeń
Opis szkolenia:
Czym jest klasa marzeń? Czy to taka klasa gdzie jest cisza
nie musimy powtarzać wszystkiego po 3 razy? Wszyscy
odpowiadają tak jak byśmy chcieli, zawsze się z
nami zgadzają? NIEEEEEEE!!!!! Na naszym szkoleniu
zaprezentujemy jak wielką wartości jest uczeń myślący
nieszablonowo, ten który się z nami nie zawsze zgadza.
Pokażemy kilka modeli pracy w klasie, które działają w
praktyce.
Moduły:
I. Rozmowa a nie krzyk,
II.Problem jako wyzwanie,
III. Zaangażowanie i odpowiedzialność,
IV. Kim jestem w grupie?

Współpraca z Rodzicami

Opis szkolenia:
Kto znas nie miał sytuacji trudnych z rodzicami ? Czy nie
unikaliśmy kontaktu wzrokowego z rodzicem, tylko po to
aby nie zaczął z nami rozmowy? Czy na zebraniach nie
przejmowaliśmy się czy dobrze wypadliśmy? Czy rodzic
niezadowolony pójdzie ze skargą do dyrektora? Na
naszym szkoleniu poruszymy sytuację najbardziej
konfliktowe. Postaramy się wytłumaczyć w jaki sposób
kontaktować się z rodzicem tak aby nikogo nie urazić a
zarazem nie dać sobie wejść na głowę. Zaprezentujemy
też różne sposoby komunikacji i współpracy w relacji
Nauczyciel-Rodzic-Uczeń.
Moduły:
I. Komunikacja z Rodzicem,
II. Najczęstsze błędy - jak ich nie powielać,
III. Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy

Nauczyciel jako Eskpert
Opis szkolenia:
Każdy z nas inaczej interpretuje pewne zachowania i
trudności związane z pracą nauczyciela. Podczas
szkolenia w trakcie praktycznych ćwiczeń
zidentyfikujemy jakie trudności spotykają nas w
pracy z klasą. Poznamy sposoby poradzenia sobie w
takich sytuacjach jak również zestaw narzędzi dzięki
któremu niektórych z nich uda nam się uniknąć.
Moduły:
I. Ekspert – kto to taki i dlaczego
warto dziś nim być?,
II. Nauczyciel a marka osobista,
III. Sposoby na budowanie autorytetu.

Uzależnienia behawioralne
Opis szkolenia:
W dzisiejszym świecie istnieje dużo zagrożeń w
przestrzeni edukacji i wychowania. Niewątpliwie jednym
z nich są uzależnienia behawioralne – od internetu, gier
itp. Niestety świadomość jak dużo krzywdy wyrządzamy
dzieciom jest na bardzo niskim poziomie. Często
zauważamy również brak współpracy w tym zakresie
między szkołą a rodzicami. Na szkoleniu zaprezentujemy
jakie konsekwencje niesie za sobą nadmierne
korzystanie z nowej technologii.
Moduły:
I. Ryzyko uzależnień behawioralnych,
II. Dobre praktyki,
III. Współpraca z rodzicami w obszarze nowych
technologii.

Warsztat pracy

Opis szkolenia:
Nauka przez działanie lub wykorzystanie zdobytej już
wiedzy pokazuje uczniom do czego można ją
wykorzystać konkretnie. W zależności od wybranego
tematu warsztatu pracy zaprezentujemy gotowe
scenariusze i pomysły na przeprowadzenie ciekawych
zajęć, które wprowadzą uczniów w stan fascynacji nauką.
Do wyboru:
Lego w edukacji
Eksperymenty
Matematyka w działaniu
Wychodzimy z ławek
Moduły:
I. Projekt- cele i założenia,
II. Realizacja,
III. Podsumowanie + gotowe scenariusze zajęć.

Dlaczego z nami?
3 godziny praktycznych zajęć przygotowanych
specjalnie dla Państwa placówki poprzedzone
rozmową o potrzebach.
Dodatkowe 30 minut po szkoleniu na pytania
Wiedza poparta doświadczeniem i praca na studium
przypadku
Wiedza w obszarze edukacji poparta psychologią
behawioralną
Możliwość zorganizowania warsztatów
uzupełniających pracując na konkretnym przypadku –
oferta dostosowana do potrzeb placówki
Szkolenie szyte na miarę:
Chcecie Państwo, aby szkolenie odbyło się w formie
wyjazdowej? Być może chcecie połączyć 2 tematy
podczas szkolenia 2 dniowego. Jesteśmy w stanie
dostosować ofertę całkowicie do Państwa potrzeb i
oczekiwań.
Kontakt:
Karol Ptasznik: 505-825-848 ; karol@szkolanowejgeneracji.pl
Tomasz Tryk: 600-949-760 ; tomasz@szkolanowejgeneracji.pl

