I. SZKOLENIA OTWARTE
•

TEMATYKA:

•

Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze
zwiększające szacunek uczniów :

•

Wrocław (24.02.2016); Poznań (25.02.2016); Katowice (09.03.2016); Warszawa
(10.03.2016)

•

Samookaleczenia i zachowania samobójcze - młodzieżowa moda czy wołanie o pomoc?
Rozpoznawania zagrożeń i sposoby wsparcia :

•

Poznań (15.02.2016); Olsztyn (22.02.2016); Warszawa (07.03.2016); Lublin (10.03.2016);
Kraków (11.03.2016)

•

Zmiany w prawie oświatowym w 2016 r. :
•

•

szczegółowe programy i opis szkoleń - www.ibo.edu.pl lub www.ibo.edu.pl/szkolenia

•

•

Łódź (10.03.2016); Katowice (11.03.2016); Wrocław (14.03.2016); Poznań (15.03.2016);
Szczecin (16.03.2016);
Gdańsk (17.03.2016)

VIII Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych:
•

Warszawa (07.04.2016); Gdańsk (12.04.2016); Wrocław (14.04.2016)

•

www.ibo.edu.pl/swietlice2016

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:
•
•
•
•
•

•

Miejsca i terminy: do wyboru - na terenie całego kraju.
Cena: 290 zł brutto/os. (obejmuje uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek).
Płatność: przelewem, po zakończeniu szkolenia, na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego
trwania.
W programie każdego szkolenia zarezerwowany został czas na konsultacje, prezentacje dobrych
praktyk oraz możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.
Wszystkie szkolenia prowadzone są przez specjalistów - wykładowców z wieloletnią praktyką w
oświacie - m. in. przez doświadczonych trenerów, coachów i edukatorów; psychologów i
pedagogów; konsultantów i ekspertów MEN oraz ORE; członków OSKKO.
Ww. szkolenia mogą zostać zrealizowane także w formule zamkniętej (dla rady pedagogicznej lub
na zlecenie organu prowadzącego). Niezbędne szczegóły znajdą Państwo poniżej.

•

INFORMACJE I ZAPISY:

•

www.ibo.edu.pl i www.ibo.edu.pl/szkolenia

•

tel. (58) 555 73 00, faks (58) 555 73 02

•

e-mail: ibo@ibo.edu.pl

II. SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
•

dla rad pedagogicznych: lista wybranych tematów oraz szczegóły organizacyjne www.ibo.edu.pl/rady_pedagogiczne lub www.ibo.edu.pl (dział Szkolenia dla rad pedagogicznychw menu po
lewej stronie)

•

na zlecenie organów prowadzących: lista wybranych tematów oraz szczegóły organizacyjne -

•

www.ibo.edu.pl/szkolenia_zamkniete lub www.ibo.edu.pl (dział Szkolenia na zlecenie w menu po lewej
stronie)
w przypadku zainteresowania innymi tematami prosimy o kontakt z naszym biurem

•

cena standardowego, 1 dniowego szkolenia (prowadzonego przez 1 trenera, trwającego 4-6 godzin

•
•

zegarowych, dla grupy do 50 os.) wynosi 3500 zł brutto
w przypadku szkoleń kilkudniowych lub dla kilku grup cena ustalana jest indywidualnie
dla stałych klientów oferujemy rabaty

