
 

"Ktoś zapytał: 

- Na co jest potrzebny jakikolwiek mistrz? 

Uczeń odpowiedział: 

- By nauczyć Cię tego, co zawsze wiedziałeś i by pokazać Ci to, na co zawsze patrzyłeś..."                      
Anthony de Mello 

 

 

Fundacja Centrum Edukacji, Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej 

w Warszawie 

 

zaprasza 25 października 2017 r. 
 

na konferencję w ramach projektu  

„Dla młodzieży i z młodzieżą odkrywamy świat” 

w Programie ERASMUS+ 

Miejsce konferencji: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Warszawie, ul. Świętojerska 9 (aula) 

TEMAT: Jestem coachem , mentorem – przewodnikiem młodego człowieka 
 

PROGRAM KONFERENCJI 
 

 9.30 – 10.30  Rejestracja uczestników. 

10.30 – 10.40 Otwarcie Konferencji. Przedstawiciel Fundacji Centrum Edukacji, 

Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej. 

10.40 – 11.00 Prezentacja celów i założeń oraz działań projektu - Pani Emilia 

Wojdyła – ekspert merytoryczny w projekcie. 

11.00 – 11.45 Competencje coachingowe w pracy z młodzieżą – Pani dr hab. 

Mirosława Huflejt - Łukasik - Wydział Psychologii Uniwersytetu 

Warszawskiego. Członek Prezydium Izby Coachingu. Prezes Zarządu 

CC Innovation. 

11.45 – 12.00  Jesteśmy coachami, mentorami – wspieramy naszych 

uczniów/wychowanków – międzynarodowe doświadczenia, 

wystąpienie partnera projektu – placówki specjalnej z Francji 

Complexe de  Pagès, Beaumarchés. 

12.00 – 12.20 Przerwa kawowa.  

12.20 – 12.50 Jestem coachem, mentorem, przewodnikiem młodego człowieka –

- program warsztatów dla osób pracujących z młodzieżą. Jak 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKmeKPkYLXAhVCElAKHffVBQYQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.complexedepages.fr%2F&usg=AOvVaw2E7CZCSomIz7tm-3jzux-9


wykorzystać go w pracy własnej – Pani Małgorzata Jas – współautor 

programu, konsultant placówki doskonalenia nauczycieli. 

12.50 – 13.10 Międzynarodowa współpraca młodzieży – drogą do rozwoju 

młodzieży i osób pracujących z młodzieżą – Indywidualne 

programy pracy z uczniem, wychowankiem, podopiecznym. Jak 

tworzyć indywidualne programy - prezentacja rezultatu  projektu – 

Emilia Wojdyła – ekspert merytoryczny w projekcie. 

13.10 – 13.30 Coaching, mentoring, a przepisy prawa – wystąpienie 

przedstawiciela organu nadzoru.  

13.30 – 14.15 Obiad. 

14.15 – 15.45. Warsztaty w dwóch grupach (do wyboru przez uczestników 

konferencji): Metody pracy coachingowej w działaniach z młodzieżą -

Małgorzata Jas i Tworzymy indywidualne programy pracy  

z podopiecznym – dr Katarzyna Smolińska Akademia Pedagogiki 

Specjalnej w Warszawie. 

15.45 – 16.00  Podsumowanie i zakończenie konferencji. Prezes Fundacji, 

Centrum Edukacji, Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej. 

  

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z danej szkoły/placówki może uczestniczyć więcej 

niż jedna osoba. 

Zgłoszenie należy przesłać drogą e-mailową na adres: fundacja@fundacjacentrumedukacji.pl 

do 24 października 2017 r., wg poniższego wzoru: 

Lp. Imię i nazwisko Nazwa 
instytucji 

Adres 
instytucji 

Zajmowane 
stanowisko 

Adres e-
mailowy  

kontaktowy 

 
 
 
 

 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

mailto:fundacja@fundacjacentrumedukacji.pl

