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KOD FORMY: 
SZ.3.22.23                

HAPPINESS AT SCHOOL - SZCZĘŚCIE W SZKOLE. 

 

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele. 
 
Program: 
1. Szczęście w szkole – na ile to możliwe?  
2. Naukowe podejście do szczęścia – wymiar globalny i lokalny.  
3. Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi w szkole?  
4. Co powoduje, że jesteśmy nieszczęśliwi w szkole?  
5. Model P.E.R.M.A. – jak praktycznie wykorzystać narzędzia edukacji pozytywnej? 
 
Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom, że szczęście jest czymś, czego możemy się nauczyć 
i  czego możemy uczyć innych. Przedstawienie podstaw teoretycznych i  naukowych „nauki 
o  szczęściu w szkole” oraz zaprezentowanie praktycznych narzędzi rozwijania kultury szczęścia 
w szkole. 
 
Edukator: Anna Hildebrandt-Mrozek 
Doktor nauk ekonomicznych o specjalności: ekonomika rynku pracy, absolwentka Uniwersytetu 
Gdańskiego i Szkoły Trenerów Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła 
Podyplomowe Studia Europejskie (1998) na Odense University (Dania), studia językowe (1996) na 
Uniwersitá per Stranieri w Perugii (Włochy) oraz podyplomowe studia Psychologii Pozytywnej (2019) 
na Uniwersytecie SWPS. 
Doświadczony coach, trener, konsultant i doradca w obszarach: zarządzania sobą, zarządzania 
zmianą, odkrywania talentów i mocnych stron, rozwijania inteligencji emocjonalnej. Certyfikowany 
trener Career Direct. Jej specjalizacją trenerską jest obszar rozwijania potencjału osobistego, 
budowania poczucia własnej wartości, zarządzania emocjami i życia w zgodzie ze sobą. Jej domeną są 
talenty na rynku pracy przyszłości i profilaktyka stresu we współczesnym świecie. Przez 16 lat 
pracowała w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Stale współpracuje z Instytutem 
Rozwoju Osobistego GANESA. Prowadzi firmę doradczą MOVUS MOVERE i blog na stronie 
www.movusmovere.pl. Autorka książki: „Koniec z pracą?” 
 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 
Wymiar godzin: 
 4 godziny dydaktyczne 
 
Forma: 

Webinarium  
Link do szkolenie zostanie przesłany dzień przed szkoleniem na 
adres mailowy podany w zgłoszeniu. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Termin i miejsce realizacji:  
 

13.10.2022 r. godz. 15.30 
 
 

ZAPISY: 
do dnia 30.09.2022 
na podstawie formularza 
zgłoszeniowego przesłanego na 
adres: 

podm@polkowice.edu.pl 
 

Koszt: 
100 zł 
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