
 

 

 

VII EDYCJA KURSU TRENERSKIEGO  

SZCZECIN marzec 2016 

Szczegółowe informacje organizacyjne  
 

MIEJSCE KURSU:  Szczecin, ul. gen. L.Rayskiego 28/3, siedziba Empirii 

OKRES REALIZACJI:  19 marca 2016 – 1 lipca 2016 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 

Nazwa modułu Terminy  Zjazd 
Diagnoza potrzeb szkoleniowych  szkoły i nauczycieli 19.03.2016 

1 
Opracowanie efektywnego szkolenia 20.03.2016 

Konstruowanie programu doskonalenia dla szkoły. 9.04.2016 

2 Monitoring i ewaluacja programu doskonalenia i 
szkolenia 

10.04.2016 

SEMINARIUM 16.04.2016   
Psychologia uczenia się dorosłych 23.04.2016 

3 
Komunikacja interpersonalna - analiza transakcyjna 24.04.2016 

Indywidualne wsparcie 7-8.05.2016 4 
SEMINARIUM 14.05.2016   
Narzędziownia trenera - metody aktywizujące, gry 
szkoleniowe 

21.05.2016 
5 

Narzędziownia trenera - TIK w pracy trenera 22.05.2016 

Komunikacja interpersonalna -autoprezentacja 04.06.2016 
6 

Zarządzanie procesem grupowym 05.06.2016 

Zarządzanie procesem grupowym 18-19.06.2016 7 
Egzamin 30.06-01.07.2016 8 

 

CENA KURSU: 3 690 zł brutto  
Cena obejmuje: prowadzenie zajęć i konsultacji, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, 

certyfikat ukończenia Akademii Trenerów EMPIRII. 

Istnieje możliwość zapłaty w ratach. Wysokość i rozkład rat ustalane są indywidualnie. 

Jak zapłacić za kurs trenerski mniej? 

Zaproś jedną osobę, a każda z was zapłaci 3 490 zł brutto 

Zaproś dwie osoby, a każda z was zapłaci 3 290 zł brutto 

 

WARTO!!! dowiedzieć się o możliwość dofinansowania z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego funkcjonującego w Powiatowych Urzędach Pracy. Można otrzymać 

dofinansowanie nawet w 100%    
 



 

 

 

PROWADZĄCY: 
 

Beata Dobińska – psycholog, certyfikowana trenerka z wieloletnim doświadczeniem w pracy 

szkoleniowej, akredytowana konsultantka Insights Discovery; absolwentka psychologii na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 2-letniego stażu szkoleniowego  

z zakresu terapii Gestalt, 2- letniego Programu Edukacji Psychologicznej z zakresu Analizy 

Transakcyjnej. Od ponad 15 lat związana zawodowo z instytucjami oświatowymi. Wykładowca  

w ZPSB w Szczecinie; wykłada min. na studiach menedżerskich MBA w ZPZB. 

 

Gabriela Helińska – certyfikowana trenerka i coach ACC ICF (ponad 400 godzin coachingu 

indywidualnego i grupowego); nauczyciel dyplomowany; autorka wielu projektów 

szkoleniowych i programów edukacyjnych i publikacji. Szkolenia prowadzi metodami aktywnymi 

opartymi na uczeniu się przez doświadczanie. Absolwentka studiów podyplomowych 

Organizacja i Zarządzanie w Oświacie oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi. Dyrektor Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli; prezes Salonu Edukacyjnego EMPIRIA Sp. z o. o.  
 

Paulina Kuźmo-Biwan – trenerka kursów e-learningowych w Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji, trenerka i mentorka w programach Cyfrowa Szkoła, Aktywna edukacja i Szkoła Ucząca 
Się. Ukończyła Szkołę Trenerów Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Wyróżniona 
tytułem „Top Ambassador of the Decade” w programie eTwinning. Współpracuje z European 
Schoolnet w Brukseli. Entuzjastka wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających 
nauczanie, a jednocześnie usprawniających pracę nauczyciela. Propagatorka budowania dobrej 
lekcji na fundamencie odpowiednich relacji między uczniem a nauczycielem.  
 

Sławomir Muzioł – certyfikowany trener, koordynator projektów szkoleniowych, nauczyciel; od 

2007 roku prowadzi szkolenia międzynarodowe z zakresu kreatywności, twórczego myślenia, 

przywództwa, współpracy w grupie, budowania zespołu i zarządzania projektem m.in. w Polsce,  

w Niemczech i we Włoszech; współpracuje z międzynarodowymi instytucjami, m.in. Citizens of 

Europe e.V. w Berlinie i Associazione Alouanur w Turynie; członek zespołu trenerskiego 

programu „Make a Connection” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i firmy Nokia. 
 

Olga Oczkowska-Fiuk – certyfikowana trenerka, doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej; 

wiceprezes zarządu Salonu Edukacyjnego EMPIRIA, prezes organizacji pozarządowej; zwolenniczka 

logicznego rozumowania oraz rozwiązań systemowych, autorka wielu narzędzi wspomagających proces 

planowania, monitorowania oraz dokumentowania podejmowanych działań; posiada ponad 

dziesięcioletnie doświadczenie w tworzeniu, realizacji oraz rozliczaniu projektów finansowanych ze 

środków Unii Europejskiej, w tym dla kadr systemu oświaty. 
 

Jan Przewoźnik – doktor psychologii, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem  
w pracy szkoleniowej; mistrz międzynarodowy i wielokrotny mistrz Polski w szachach. Posiada 
brytyjskie certyfikaty NVQ Level 4, potwierdzające ukończenie kursów trenerskich w londyńskiej 
firmie szkoleniowej Guardian Business Services, działającej od kilkudziesięciu lat zgodnie ze 
standardami ISO. Autor ponad dwudziestu książek z zakresu szachów, psychologii, ekonomii 
społecznej. Przeprowadził szkolenia dla ponad 180 firm i instytucji z udziałem ponad 14 000 
osób. Zrealizował ponad 1000 godzin zajęć dla pracowników oświaty.  


