Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza na szkolenie
Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem
społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym
rozwojem.

Cykl I - Spotkania Webinarowe (24-25.06.2020)
Dzień I 24.06.2020 (środa)
15:00 – 15:45

Efektywna organizacja pracy zdalnej – cel, konspekt pracy oraz efektywne
wykorzystanie dostępnych narzędzi.

15:45–16:15

Przerwa

16:15-18:30

Budowanie relacji i porozumienia na odległość. Uatrakcyjnienie rozwoju
osobistego opartego na zasadzie edutainment.

Dzień II 25.06.2020 (czwartek)
15:00-16:30

Skuteczne budowanie dobrych nawyków i świadome zadbanie o siebie w czasie
wolnym.

16:30-17:30

Przerwa

17:30-19:00

Efektywne wykorzystanie wakacji i nadchodzących miesięcy. Pierwiastek
doradztwa edukacyjno-zawodowego każdego pedagoga.

Cykl II - Szkolenia e-learning dot. pedagogiki Jespera Juula za
pośrednictwem platformy Ekademia (26-30.06.2020). Szkolenia
dostępne w powyższych dniach w dowolnym czasie.
2h

Szkolenie „Co to jest integralność”. Współpraca a współdziałanie.

2h

Szkolenie „Jestem OK, jaki jestem”. Poczucie własnej wartości i pewności siebie.

2h

Szkolenie „Dziecko w szkole”. Korelacja między własną postawą a budowaniem
pewności siebie u dzieci i młodzieży.

2h

Szkolenie „Mądre Przywództwo dorosłych”. Jak być dobrym „sparingpartnerem” –
bunt nastolatka.

Osoby prowadzące
szkolenie:

Cykl I
Adam Mańkowski

Cykl II
Maciej Winiarek

Psycholog, coach, pedagog, certyfikowany tutor, konsultant biznesowy, doradca
edukacyjno-zawodowy. Założyciel i właściciel Monitorowania Rozwoju GAM, firmy
i poradni zajmujących się szeroko pojętym rozwojem osobistym – indywidualnymi
formami wsparcia, szkoleniami, doradztwem, konsultacjami i diagnostyką.
Prowadzący od 10 lat szkolenia, warsztaty i zajęcia edukacyjne dla młodzieży i
dorosłych na terenie całej Polski – między innymi z zakresu autoprezentacji,
tutoringu, pracy z młodzieżą, komunikacji, social mediów, radzenia sobie ze
stresem, motywacji i psychologii internetu.
Ekspert myślenia krytycznego, trener od ponad 10 lat. Dyrektor TOCFE Polska.
Wydawca, edukator, trener, tutor. Od 2016 prowadzący szkolenia online (własna
platforma szkoleniowa www.myśleniekrytyczne.edu.pl). Twórca, prowadzący
kilkudziesięciu webinarów w ciągu 4 lat. Organizator i prelegent największej
wirtualnej Konferencji „Jakość czy Jakość – Zdalna edukacja”. Trener Family Lab
(pedagogika Jespera Juula). Od września 2015 jest również współtwórcą
Niepublicznej Szkoły THINKING ZONE (SP i LO) w Gdańsku – pierwszej szkoły w
Polsce, która uczy oraz wdraża kulturę myślenia krytycznego (model Vess z USA).
Prowadzi szkolenia, warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Swoją wiedzę czerpie
głównie z zagranicy. Pobierał naukę u boku najlepszych zagranicznych trenerów.
Występował publicznie na konferencjach oraz szkolił m.in. w Las Vegas, Floryda,
Tokio.

Formy pracy

Wykład, interaktywny warsztat

Adresat

Pracownicy MOW i MOS; ODN, PPP

Czas trwania zajęć

16 godzin

Termin

24 -30 czerwca 2020

Miejsce

On-line; platforma Evenea (cykl I); Platforma Ekademia (cykl II)

