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INSTYTUT NAUKI LEKTIKON

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do współpracy z naszą placówką, która oferuje szkolenia dla dyrektorów, Rad
Pedagogicznych, szkolenia otwarte, szkolenia wyjazdowe, akademie rozwojowe. Organizujemy konferencje,
fora dyskusyjne oraz realizujemy duże projekty edukacyjne.
Co nas wyróżnia na rynku szkoleniowym ?
Instytut Nauki Lektikon tworzą ludzie, dla których praca trenerska jest pasją, wyzwania są przygodą.
Każdy Uczestnik jest dla nas wyjątkową osobą, na którą patrzymy z życzliwością i otwartością. Łączą nas
podobne wartości, dlatego wszystkich uczestników traktujemy z szacunkiem i wdzięcznością. Każda godzina
na sali szkoleniowej jest dla nas przygodą, lekcją z której wyciągamy wnioski, po to by być coraz lepszymi
trenerami, coachami, tutorami, doradcami.
Oferujemy rezultaty, a nie usługi stąd najbardziej zależy nam na jakości szkoleń. Dzięki wyjątkowemu
zespołowi kreatywnych trenerów, praktyków z dużym doświadczeniem, przygotowujemy szkolenia skrojone
na miarę, dopasowane do kontekstu; do Państwa potrzeb „tu i teraz”.
Nasza placówka to przede wszystkim relacje, empatia, wsparcie, radość, indywidualne podejście do
klienta, jakość, dynamika rozwoju i innowacyjne rozwiązania. Stąd nasze hasło przewodnie od samego
początku brzmi: „Twoje Skrzydła Sukcesu”, a oko w naszych znakach graficznych jest symbolem poznania i
wiedzy, która buduje świadomość i otwiera nas na zmiany.
Co zyskujesz, decydując się na przygodę z nami ?
➢ Poprzez zastosowanie kreatywnych rozwiązań na sali szkoleniowej uczestnicy są zaangażowani
i zaciekawieni.
➢ Świetnie dobrana i wykwalifikowana kadra zapewnia 100% zadowolenia.
➢ Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, szkoły mogą liczyć na pomoc w wyznaczaniu nowych
kierunków działania, wspierających rozwój.
➢ Dzięki pasjonatom pracy z ludźmi, którzy tworzą placówkę, nasi klienci mają zapewnioną wyjątkową
atmosferę podczas szkolenia.
➢ Indywidualny kontakt przed szkoleniem z osobami decyzyjnymi daje poczucie bezpieczeństwa.
➢ Stosowane przez nas nowe metody, narzędzia, rozwiązania sprawią, że Twoja placówka dołączy do
elitarnego grona wyjątkowych szkół

Po co to robimy ?
„ Bo naszą pasją jest kreowanie nowych rozwiązań edukacyjnych w placówkach”
Tematy szkoleń Rad Pedagogicznych

Kto tworzy placówkę ? Kim jesteśmy?
Kto tworzy naszą Radę Programową?

1. Elementy Myślenia Krytycznego- jak zaciekawić uczniów,
aktywizacja uczniów, praca z uczniem zdolnym.
2. Elementy Insights Discovery- wykorzystanie narzędzia do
komunikacji, rozwiązywania konfliktów, trudnego
rodzica oraz budowania zespołu.
3. Co myślą i czują inni- jak uczyć dzieci rozumienia

Radosław Świergosz

społecznego ?
4. Bezpieczeństwo w szkole.
5. Mediacje rówieśnicze- sposobem rozwiązywania
konfliktów.
6. Programowanie w przedszkolu.
7. Psychomotoryka
8. Sztuka wywierania wpływu w relacjach z uczniami i z
rodzicami.
9. Mnemotechniki sposobem na nudę i efektywne
zapamiętywanie.
10. Jak zaciekawić uczniów i rodziców- czyli o sztuce

Dyrektor Placówki
Założyciel firmy i placówki
Twórca programów współpracy
i rozwiązywania konfliktów w relacjach
z rodzicami w szkole
Wykładowca na studiach podyplomowych
10 lat w sali szkoleniowej, 6000 h

autoprezentacji w pracy nauczyciela.
11. Narzędzia trenerskie wzbogaceniem pracy nauczyciela.
12. Rada Pedagogiczna w roli świadomie współpracującego

Anna Ryszka

zespołu.
13. Jak budować pozytywny wizerunek szkoły w oczach
środowiska?
14. Jak w pełni wykorzystać potencjał tablic interaktywnych.
15. Co zrobić by uczniom „chciało się chcieć”- czyli o
rozwijaniu wewnętrznej motywacji.
16. Ocenianie kształtujące czyli o ocenianiu wspierającym
rozwój dziecka.
17. Elementy myślenia krytycznego w pracy nauczyciela.
18. Proces ewaluacji wewnętrznej w szkole.

Wicedyrektor
Członek Rady Programowej
Pasjonatka komunikacji,
budowania relacji.
Przewodnik zmiany
Trener Insights Discovery
15 lat doświadczenia w pracy
pedagogicznej

19. Rola oraz zadania dyrektora i nauczycieli w procesie

Krystian Sroka

ewaluacji zewnętrznej.
20. Dziecko autystyczne w szkole.
21. Szkoła w obliczu zjawiska bullyingu.
22. Pokolenie X i pokolenie Y, czyli o porozumieniu
międzypokoleniowym.
23. Trudny rodzic jako klient szkoły.
24. Edukacyjna wartość dodana.
25. Bezpieczeństwo nauczycieli, czyli coś na temat praw i
obowiązków.
26. Odpowiedzialność nauczycieli w obliczu prawa.
27. Ochrona danych osobowych.
28. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
29. Jak zintegrować zespół klasowy?
30. Sposoby przeciwdziałania agresji w szkole.

Wicedyrektor
Członek Rady Programowej
Chętnie dzieli się swoim
doświadczeniem rodzica, nauczyciela,
dyrektora.
Odważny, kreatywny, precyzyjny
Nie boi się nowych rozwiązań,
zachęcając nauczycieli i dyrektorów do
rozważań o przyszłości
edukacji w Polsce,

Krzysztof Ciurej

31. Kim jest mediator rówieśniczy? Jaka jest jego rola ? Jakie
korzyści niesie to rozwiązanie ?
32. Jak pracować z uczniami ze SPE, aby odkrywać ich
potencjał i zdolności.
33. Konflikt dziecka z prawem,
34. Szkoła w obliczu wyzwania- czyli o specyfice pracy
z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej.
35. Kreatywność dzieci- a rola nauczyciela, wychowawcy.
36. Cywilizacja konsumpcyjna - zagrożenia dla rozwoju
dzieci.

Członek Rady Programowej
Trener, coach, tutor, nauczyciel
Twórca programów doskonalenia
nauczycieli,
zafascynowany procesem uczenia.

Urszula Grygier

37. Uzależnienia od komputera i Internetu.
38. Sytuacja kryzysowa w placówce oświatowej.
39. Efektywne nauczanie w zróżnicowanym zespole - jak
dostosować metody pracy do indywidualnych potrzeb
uczniów?
40. Czy dobrze uczę? - pozyskiwanie informacji zwrotnych
od uczniów.
41. Emisja głosu w pracy nauczyciela.
42. Kompetencje kluczowe – warsztat praktyczny.

Członek Rady Programowej
Ekspert merytoryczny, coach,
rzeczoznawca MEN, nauczyciel
z 37 letnim doświadczeniem.
Twórca programów doskonalenia
nauczycieli

