
 
 
 

 

Projekt „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 

ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, www.polkowice.edu.pl, e-mail: biuroprojektu@polkowice.edu.pl, tel. 76 746 15 70 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SZKOLENIA 
 

TEMAT SZKOLENIA:   „Kreatywny nauczyciel – kompetencje coachingowe nauczycieli” 
TERMIN SZKOLENIA:  29-30.05.2015r. 
FORMA SZKOLENIA: Dwudniowe szkolenie warsztatowe, wyjazdowe  (14 godz.  

dydaktycznych).  
MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel Chojnik ***, Zachełmie 24, 58-562 Podgórzyn 
FIRMA SZKOLENIOWA: Competence – Training & Coaching Institute Barbara Jaśkiewicz 
EKSPERCI: Barbara Jaśkiewicz, Krzysztof Jaśkiewicz, Tomasz Sikora 
ZAKWATEROWANIE:   Pokoje 2-osobowe z pełnym zapleczem sanitarnym. 
DOJAZD NA SZKOLENIE: Dojazd zorganizowany (autobus lub bus). 

Zbiórka 29.05.2015r. godz. 800 pod supermarketem Tesco  
w Polkowicach. 

 

HARMONOGRAM:                                                                                

1 dzień: 2 dzień: 

10.00 – 11.00 Zakwaterowanie 7.30 – 9.00 Śniadanie 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa 9.00 – 11.15 Szkolenie (3 godz. dydaktyczne) 

11.15 – 12.45 Szkolenie (2 godz. dydaktyczne) 11.15 – 11.30 Przerwa kawowa 

13.00 – 14.00 Obiad 11.30 – 13.00 Szkolenie (2 godz. dydaktyczne) 

14.00 – 16.15 Szkolenie (3 godz. dydaktyczne) 13.00 – 14.00 Obiad 

16.15 – 16.30 Przerwa kawowa 14.00 – 15.30 Szkolenie (2 godz. dydaktyczne) 

16.30 – 18.00 Szkolenie (2 godz. dydaktyczne)  16.00 Wyjazd 

18.00 – 19.00 Przerwa   

 19.00 Kolacja o charakterze integracyjnym   
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 Rozpoczęcie szkolenia – przedstawienie programu, kontrakt szkoleniowy, 
 Kreatywność – definicje pojęcia, zasady twórczego i kreatywnego myślenia, 
 Jednostka twórcza – jakimi cechami się charakteryzuje? 
 Proces twórczy: struktura, strategie, przeszkody. 
 Myślenie + zdolności twórcze = postawa twórcza. 
 Opis warunków niezbędnych do zainicjowania kreatywności. 
 Rozwój zdolności ułatwiających kreatywne myślenie: dokonywanie skojarzeń, rozumowanie 

dedukcyjne i indukcyjne, metaforyzowanie, abstrahowanie. 
 Jak rozwiązywać problemy kreatywnie. 
 Autocharakterystyka – jakim nauczycielem jestem? 
 Jak modyfikować program? Jak wprowadzać innowacje? – praktyczne wskazówki dla 

wychowawców. 
 Przedstawienie wybranych metod i pomysłów na organizację kreatywnego procesu. 
 Trening twórczości w edukacji – praktyka. 
 Współtworzenie środowiska dla procesu uczenia się oraz relacji z grupą  

i indywidualnym uczniem. 
 Wspieranie w osiąganiu celów. 
 Komunikacja coachingowa. 
 Umiejętność rozpoznawania stylów myślenia ucznia, rozwijania potencjału ucznia, udzielania 

rozwijającej informacji zwrotnej oraz docenianie wysiłków ucznia. 
 Zarządzanie emocjami nauczyciela i emocjami ucznia. 
 Zakończenie szkolenia. 


