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Wstęp
W M-Powered Projects wierzymy w edukację. Uważamy, że ma ona fundamentalne
znaczenie w rozwoju całej społeczności europejskiej. Poprawia jakość życia, zwiększa
dynamikę i szanse na rynku pracy, promuje równość i integrację społeczną.
Dlatego opracowaliśmy poniższą ofertę kursów w ramach programu Erasmus+ KA1.
Jest ona skierowana do wszystkich pracujących i uczących się, którym bliski jest rozwój,
którzy popierają i realizują ideę uczenia się przez całe życie. Nasz program obejmuje
8, 5-dniowych szkoleń dla nauczycieli, trenerów, edukatorów oraz osób nastawionych
na podnoszenie swoich kompetencji osobistych i zawodowych. Pomagamy rozwijać się
w trzech obszarach: zarządzanie projektem, kreatywność oraz work life balance. W tym
roku zwracamy także szczególną uwagę na nowe potrzeby i wyzwania wywołane pandemią COVID-19.
W naszych programach szkoleniowych dbamy o ich wysoką wartość edukacyjną, ale
także o dostarczanie uczestnikom niezapomnianych przeżyć emocjonalnych, estetycznych i duchowych.
Jak prowadzimy kursy?
Po pierwsze wszystkie kursy odbywają się w przepięknych sceneriach, inspirujących miejscach w trzech krajach: Irlandii, Polsce i Hiszpanii (Teneryfa). To bardzo uważnie dobrane,
sprawdzone przez nas osobiście lokalizacje, które stwarzają doskonałe warunki do uczenia się w atmosferze spokoju, pogody ducha i wysokiego poziomu motywacji.
Po drugie, nasze programy cechują się dużą innowacyjnością i różnorodnością zastosowanych metod. Oprócz ogromnej dozy praktycznego warsztatu metodologicznego,
uczestnicy naszych szkoleń doświadczają dużo ruchu, pracy z ciałem, inspirujących przeżyć kulturalnych. Uprawiamy trekking, próbujemy sportów ekstremalnych, rowerem
odwiedzamy atrakcje turystyczne, poznajemy lokalną kuchnię, zwyczaje, ludzi.
Udział w szkoleniu to wyzwanie rozwojowe na każdym poziomie. Zachęcamy do wzięcia
udziału w tej przygodzie odkrywania z nami na nowo potęgi edukacji i rozwoju osobistego. Zapraszamy do tworzenia organizacji uczących się, świadomych i dbających o swój
największy skarb – ludzi.
Na koniec zwracamy się właśnie do Ciebie. Rzucamy Ci wyzwanie do inspirowania oraz
dzielenia się swoim nieograniczonym potencjałem i odwagą do zmiany. Bądź M-Powered!
Zapraszamy do kontaktu! Jesteśmy zawsze gotowi odpowiedzieć na Wasze pytania.
Marzena Wieczorek
Founder Director of M-Powered Projects
Project Management Professional ®
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O nas
Jesteśmy zespołem doświadczonych trenerów i konsultantów specjalizujących się w zarządzaniu projektami, wzmacnianiu kreatywności i budowaniu równowagi między życiem
zawodowym i prywatnym. To nasze obszary zawodowe, ale też pasje, które nieustająco
rozwijamy. Współpracujemy z przedstawicielami sektora edukacyjnego i pozarządowego,
choć wszyscy mamy mocne korzenie biznesowe. Łącząc te doświadczenia pomagamy
naszym klientom wzmacniać efektywność pracy, przy zachowaniu satysfakcji czerpanej
z kreatywności oraz z uszanowaniem potrzeby balansu między pracą a życiem osobistym. Wierzymy, że każdy zasługuje na pracę, w której czuje się zmotywowany, spełniony
i ceniony. Naszą misją jest pomagać ludziom i organizacjom to osiągnąć.
Robimy to, ucząc klientów, jak opracowywać i realizować wartościowe projekty, jak skutecznie współpracować i radzić sobie z konfliktami w zespołach, identyfikować ryzyka
i wdrażać pozytywne zmiany. Pomagamy rozwijać kreatywność i pokazujemy jak ją wykorzystać do rozwiązywania codziennych problemów, inspirowania zespołów, tworzenia
nowych jakości i produktów. Pokazujemy jak tworzyć strategie równowagi między życiem
zawodowym a osobistym w szkołach, organizacjach pozarządowych i firmach.
W trakcie naszych kursów dostarczamy konkretnych i łatwych do zastosowania metod
i narzędzi, które usprawniają pracę projektową, pomagają tworzyć innowacje zarówno
w środowisku organizacji pozarządowych jaki i sektorze edukacyjnym i biznesowym.
Jesteśmy miłośnikami różnorodności i działania ponad granicami. Dlatego aktywnie
stymulujemy budowanie współpracy międzynarodowej, inicjujemy kontakty pomiędzy organizacjami z różnych krajów, pomagamy rozwijać wspólne projekty europejskie.
Widzimy w nich magiczny wręcz potencjał do rozwoju europejskiej edukacji opartej
na włączaniu, tolerancji, wyrównywaniu szans i innowacji.
W M-Powered pracujemy z pasją i bardzo cenimy sobie holistyczne podejście do człowieka. Uważamy, że każdy inaczej buduje swoją motywację, w sobie tylko właściwy sposób
uczy się, gdzie indziej szuka inspiracji, czegoś innego potrzebuje do równowagi życiowej.
Ale każdy zasługuje na możliwość odnalezienia tego dla siebie. W takim indywidualnym
podejściu tkwi sedno sukcesu, jaki osiągają nasi klienci.
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Opis kursów 2021–2022
Tytuł

Miejsce

Termin

Z AR ZĄDZ ANIE PROJEK TAMI
Planowanie projektów, które
zmieniają edukację/nowy kurs
Mocny zespół = udany projekt.
Komunikacja, budowanie zespołu,
zarządzanie konfliktem w projekcie
międzynarodowym
Zarządzanie zmianą, ryzykiem
i interesariuszami w projekcie
międzynarodowym
Project Based Learning
– Nauczanie przez projekty/
/nowy kurs

Derrynacleigh, Leenane, Irlandia

4-8/10/2021

Kraków, Polska

8-13/05/2022

Derrynacleigh, Leenane, Irlandia

8-12/11/2021

Kraków, Polska

23-27/05/2022

Derrynacleigh, Leenane, Irlandia

21-25/03/2022

Kraków, Polska

4-8/04/2022

Derrynacleigh, Leenane, Irlandia

4-8/07/2022

KRE AT Y WNOŚĆ
Kreatywność bez granic
– inspirująca metoda i narzędzia
do wykorzystania w nauczaniu
stacjonarnym i online

Kraków, Polska

6-10/12/2021

Derrynacleigh, Leenane, Irlandia

28/03-1/04/2022

WORK LIFE BAL ANCE
Równowaga między życiem
zawodowym i osobistym w edukacji

Motywacja i empowerment
w edukacji

Zarządzanie stresem w szkole/
/nowy kurs

OPIS KURSÓW 2021-2022

Playa Paraiso, Teneryfa, Hiszpania

13-17/09/2021

Playa Paraiso, Teneryfa, Hiszpania

21-25/02/2022

Derrynacleigh, Leenane, Irlandia

4-8/10/2021

Derrynacleigh, Leenane, Irlandia

21-25/03/2022

Derrynacleigh, Leenane, Irlandia

11-15/10/2021

Derrynacleigh, Leenane, Irlandia

28/03-1/04/2022
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ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
PROGRAM KURSÓW 2021-2022

Planowanie projektów, które zmieniają
edukację/nowy kurs
T ERMINY:

LOK ALIZ AC JE :

4-8/10/2021
8-13/05/2022

Derrynacleigh, Leenane, Irlandia
Kraków, Polska

Na miesiąc przed kursem potwierdzimy czy szkolenie odbędzie się offline czy online. W dobie pandemii
staramy się realizować kursy według zaplanowanego grafiku, jednak mając przede wszystkim na uwadze
bezpieczeństwo uczestników, dopuszczamy możliwość przeprowadzenia szkolenia na platformie Zoom.
WAŻNE! W przypadku zebrania przynajmniej 4 osobowej grupy szkoleniowej istnieje możliwość ustalenia
dodatkowego, indywidualnie dopasowanego terminu szkolenia. W takiej sytuacji prosimy o bezpośredni
kontakt.

CER T YFIK AT:
• Europass Mobility Certificate
• Certyfikat ukończenia kursu
• Certyfikat potwierdzający nabycie konkretnych umiejętności

JĘZ YK : angielski

OPŁATA Z A KURS : € 400

OPIS KURSU :
Podczas tego 5-dniowego kursu dowiesz się, jak kreować i rozwijać pomysły na projekty
w oparciu o zrozumienie potrzeb grup docelowych. Nauczysz się budowania celów, które
umożliwiają wdrażanie konkretnych zmian i mają znaczący, pozytywny wpływ na życie
ludzi. Podczas tego kursu stworzysz mapę projektu, która pomoże Ci zidentyfikować
najbardziej wpływowych interesariuszy i zdecydować, kogo zaprosić do swojego konsorcjum projektowego. Określisz spójne działania projektowe i dzięki temu zaplanujesz
realistyczny budżet. Dodatkowo poznasz innowacyjne metody, takie jak Design Thinking
i Service Design używane w biznesie, między innymi przez Google i IBM.
W trakcie kursu pokazujemy także jak korzystać z darmowych narzędzi online (np. takich
jak Dysk Google), do zarządzania zdalnymi zespołami projektowymi, komunikacji, prowadzenia spotkań oraz pracy kreatywnej.

Z AR ZĄDZ ANIE PROJEK T EM
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AT U T Y KURSU :
• Każda sesja szkoleniowa z nami to duża dawka praktyki, skutecznych metod
i narzędzi. To także doświadczenie interakcji z innymi uczestnikami, dużo
śmiechu i zabawy.
• Dzień szkoleniowy zaczynamy od zajęć na świeżym powietrzu (np. wędrówki
po górach, jazdy na rowerze, wspinaczki), po południu spotykamy się w sali
szkoleniowej, na warsztatach zarządzania projektami. Ta holistyczna metoda
prowadzenia szkoleń pokazuje, jak aktywność fizyczna otwiera umysł na naukę
i kreatywność.
• Dużo ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem prostych narzędzi i metod
do skutecznego zarządzania projektami. Po szkoleniu zabierasz wiedzę
i umiejętności, które szybko zastosujesz w pracy. Możesz też podzielić się nimi
z kolegami.
• Szansa na nawiązywanie kontaktów z ludźmi z całej Europy, którzy pracują nad
podobnymi projektami i także są uczestnikami szkolenia.
• Czas dla Ciebie – na relaks i refleksję rozwojową w jednym z najpiękniejszych
miejsc w Irlandii i Polsce.

PROGR AM KURSU :
Dzień 1:
• Wprowadzenie do zarządzania projektami.
• Mapa projektu.
Dzień 2:
• Identyfikacja potrzeb grupy docelowej przy wykorzystaniu metody
Design Thinking.
• Service Design.
• Cele i wizja zmiany.
Dzień 3:
• Oś czasu w projekcie.
• Struktura podziału działań (Work Breakdown Structure).
• Rezultaty projektu.
Dzień 4:
• Budowanie partnerstw strategicznych.
• Interesariusze.
• Budżet.

Z AR ZĄDZ ANIE PROJEK T EM
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Dzień 5:
• Modele współpracy.
• Opis projektu oraz wniosek aplikacyjny.
• Przewodnik Zarzadzania Projektem.
• Narzędzia online do zarządzania projektem.
Każdego poranka zapraszamy uczestników do różnych wyzwań na świeżym powietrzu,
co bardzo rozbudza kreatywność i otwiera na zmianę.
Po kursie: po powrocie do domu, uczestnicy opracowują swój własny projekt, który
mogą skonsultować podczas dwóch mentoringowych sesji prowadzonych przez trenerów M-Powered przez Skype lub Zoom.

KOR Z YŚCI DL A UCZE S T NIKÓW :
• Nauczysz się stosowania praktycznych metod analizowania i rozumienia potrzeb
grup docelowych.
• Nauczysz się planować projekty, które będą miały znaczący wpływ na Twoją
organizację i grupy docelowe.
• Poznasz darmowe narzędzia do zarządzania projektem w trybie zdalnym.
• Nauczysz się budować współpracę partnerską, która będzie potencjałem, a nie
obciążeniem dla projektu.
• Poznasz innowacyjne metody takie jak Design Thinking i Service Design, które
pomogą Ci tworzyć nowatorskie projekty.
• Rozwiniesz swoje umiejętności liderskie.
• Zyskasz większą pewność siebie, radość i satysfakcję ze swojej pracy.
• Poprawisz swoje kompetencje językowe.
• Zwiększysz swoją motywację do rozwoju i codziennej pracy.

KURS JE S T DL A :
Każdego, kto jest zaangażowany w projekty realizowane w sektorze społecznym, edukacyjnym lub pozarządowym.

T RENERK I :
Marzena Wieczorek – zarządzanie projektami, Design Thinking
Marzena to wykwalifikowana menadżerka projektów (certyfikat Project Management
Professional®) posiadająca ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu pełnym
cyklem projektowym oraz w prowadzeniu programów rozwojowych i motywacyjnych dla

Z AR ZĄDZ ANIE PROJEK T EM
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wielu organizacji międzynarodowych. Tworzy autorskie materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas kursów zarządzania projektami oraz zaawansowane gry edukacyjne.
Kasia Piecuch – certyfikowany moderator Design Thinking
Kasia to doświadczona menadżerka i fundraiserka projektów społecznych oraz certyfikowana moderatorka metody Design Thinking. Specjalistka w zakresie programów Work
Life Balance, a przede wszystkim pasjonatka zdrowego stylu życia. Jej celem zawodowym jest przekuwanie innowacyjnych pomysłów w realne działania poprzez budowanie
i wdrażania projektów społecznych oraz inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu.
Od ponad 15 lat realizuje się także w roli trenerki, wspierając ludzi w rozwoju zawodowym w oparciu o ideę równowagi między życiem zawodowym i osobistym.

Z AR ZĄDZ ANIE PROJEK T EM
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Mocny zespół = udany projekt.
Komunikacja, budowanie zespołu, zarządzanie
konfliktem w projekcie międzynarodowym
T ERMINY:

LOK ALIZ AC JE :

8-12/11/2021
23-27/05/2022

Derrynacleigh, Leenane, Irlandia
Kraków, Polska

Na miesiąc przed kursem potwierdzimy czy szkolenie odbędzie się offline czy online. W dobie pandemii staramy
się realizować kursy według zaplanowanego grafiku, jednak mając przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo
uczestników, dopuszczamy możliwość przeprowadzenia szkolenia na platformie Zoom.
WA Ż N E ! W przypadku zebrania przynajmniej 4 osobowej grupy szkoleniowej istnieje możliwość ustalenia
dodatkowego, indywidualnie dopasowanego terminu szkolenia. W takiej sytuacji prosimy o bezpośredni kontakt.

CER T YFIK AT Y:
• Europass Mobility Certificate
• Certyfikat ukończenia kursu
• Certyfikat potwierdzający nabycie konkretnych umiejętności

JĘZ YK : angielski

OPŁATA Z A KURS : € 400

OPIS KURSU :
Podczas tego 5-dniowego kursu dowiesz się, jak budować wielokulturowe zespoły, organizować efektywne spotkania projektowe, skutecznie rozwiązywać konflikty i zapewniać
płynną komunikację w zespole.

AT U T Y KURSU :
• Opracujesz własny podręcznik zarządzania projektem. Pomoże Ci on wdrożyć
zdobytą w trakcie szkolenia wiedzę. Dzięki niemu zbudujesz stabilny i praktyczny
system zarządzania projektem w swojej organizacji. Narzędzia i metody
zarządzania poszczególnymi procesami projektu ułatwią jego wdrożenie
i osiągnięcie zakładanych celów.

Z AR ZĄDZ ANIE PROJEK T EM
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• Zeszyt ćwiczeń i narzędzia do zarządzania projektami: nasz specjalnie
zaprojektowany zeszyt do zarządzania projektami oraz autorsko opracowane
narzędzia umożliwiają nabywanie konkretnych, praktycznych umiejętności.
Dzięki tym materiałom będziesz mógł poprowadzić szkolenie dla swojego
zespołu, który nie uczestniczy w kursie. Metodologia szkolenia jest oparta
na standardach Project Management Institute, ale w dużym stopniu odnosi się
także do specyfiki projektów europejskich.
• Każda sesja szkoleniowa z nami to duża dawka praktyki, skutecznych metod
i narzędzi. To także doświadczenie przyjaznej interakcji z innymi uczestnikami,
dużo śmiechu i zabawy.
• Dzień szkoleniowy zaczynamy od zajęć na świeżym powietrzu (np. wędrówki
po górach, jazdy na rowerze, wspinaczki), po południu spotykamy się
na warsztatach zarządzania projektami. Ta holistyczna metoda prowadzenia
szkoleń pokazuje, jak aktywność fizyczna otwiera umysł na naukę i kreatywność.
• Szansa na nawiązywanie kontaktów z ludźmi z całej Europy, którzy pracują nad
podobnymi projektami i także są uczestnikami szkolenia.
• Czas dla Ciebie – na relaks i refleksję rozwojową w jednym z najpiękniejszych
miejsc w Irlandii i Polsce.

PROGR AM KURSU :
Dzień 1:
• Projekty europejskie, programy oraz portfolio projektów.
• Cykl życia projektu i oś czasu.
• Wprowadzenie do Podręcznika Zarządzania Projektem.
Dzień 2:
• Co to są zespoły rozproszone?
• Delegowanie zadań.
• Techniki budowania zespołów.
• Efektywne metody prowadzenia spotkań.
Dzień 3:
• Etapy rozwoju grupy.
• Motywacja.
• Zarządzanie i style liderskie.
Dzień 4:
• Bariery komunikacyjne w zespołach międzynarodowych.
• Tworzenie skutecznej strategii komunikacji.
• Umiejętność dawania wartościowej informacji zwrotnej.

Z AR ZĄDZ ANIE PROJEK T EM
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Dzień 5:
• Budowanie raportu w komunikacji interpersonalnej.
• Strategie rozwiązywania konfliktów.
Każdego poranka zapraszamy uczestników do różnych wyzwań na świeżym powietrzu,
co pobudza kreatywność i otwiera na zmianę.
Po kursie: po powrocie do domu, uczestnicy opracowują swój własny projekt, który
mogą skonsultować podczas dwóch mentoringowych sesji prowadzonych przez trenerów M-Powered przez Skype lub Zoom.

KOR Z YŚCI DL A UCZE S T NIKÓW :
• Dowiesz się, jak zapewnić skuteczną komunikację w swoich projektach, rozwijać
zmotywowane zespoły wielokulturowe, organizować efektywne spotkania
projektowe, a także jak rozwiązywać konflikty.
• Nauczysz się budować przyjazną atmosferę pracy w zespole projektowym oraz
zyskasz umiejętność obiektywnego podejmowania decyzji.
• Rozwiniesz swoje umiejętności liderskie.
• Zyskasz większą pewność siebie, radość i satysfakcję ze swojej pracy.
• Poprawisz swoje kompetencje językowe.
• Zwiększysz swoją motywację do rozwoju i codziennej pracy.

KURS JE S T DL A :
Każdego, kto jest zaangażowany w projekty realizowane w sektorze społecznym, edukacyjnym lub pozarządowym.

T RENERK I :
Marzena Wieczorek – zarządzanie projektami, Design Thinking
Marzena to wykwalifikowana menadżerka projektów (certyfikat Project Management
Professional®) posiadająca ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu pełnym
cyklem projektowym oraz w prowadzeniu programów rozwojowych i motywacyjnych dla
wielu organizacji międzynarodowych. Tworzy autorskie materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas kursów zarządzania projektami oraz zaawansowane gry edukacyjne.
Kasia Piecuch – certyfikowany moderator Design Thinking
Kasia to doświadczona menadżerka i fundraiserka projektów społecznych oraz certyfikowana moderatorka metody Design Thinking. Specjalistka w zakresie programów Work

Z AR ZĄDZ ANIE PROJEK T EM

13

Life Balance, a przede wszystkim pasjonatka zdrowego stylu życia. Jej celem zawodowym jest przekuwanie innowacyjnych pomysłów w realne działania poprzez budowanie
i wdrażania projektów społecznych oraz inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu. Od ponad 15 lat realizuje się także w roli trenerki, wspierając ludzi w rozwoju
zawodowym w oparciu o ideę równowagi między życiem zawodowym i osobistym.
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Zarządzanie zmianą, ryzykiem
i interesariuszami
w projekcie międzynarodowym
T ERMINY:

LOK ALIZ AC JE :

21-25/03/2022

Derrynacleigh, Leenane, Irlandia

Na miesiąc przed kursem potwierdzimy czy szkolenie odbędzie się offline czy online. W dobie pandemii
staramy się realizować kursy według zaplanowanego grafiku, jednak mając przede wszystkim na uwadze
bezpieczeństwo uczestników, dopuszczamy możliwość przeprowadzenia szkolenia na platformie Zoom.
WAŻNE! W przypadku zebrania przynajmniej 4 osobowej grupy szkoleniowej istnieje możliwość ustalenia
dodatkowego, indywidualnie dopasowanego terminu szkolenia. W takiej sytuacji prosimy o bezpośredni
kontakt.

CER T YFIK AT Y:
• Europass Mobility Certificate
• Certyfikat ukończenia kursu
• Certyfikat potwierdzający nabycie konkretnych umiejętności

JĘZ YK : angielski

OPŁATA Z A KURS : € 400

OPIS KURSU :
Podczas tego 5-dniowego kursu dowiesz się, jak identyfikować i reagować na zmiany
i zagrożenia w projektach. Nauczysz się budować relacje z interesariuszami, które
wspierać Cię będą w tworzeniu jak najlepszych strategii upowszechniania i wdrażania
rezultatów projektu. Po kursie będziesz gotowy do podejmowania kolejnych wyzwań
związanych ze współpracą ponadnarodową.
Kurs przygotowuje także do wyzwań, jakie niosą ze sobą ograniczenia wywołane
COVID-19. Zarządzanie ryzykiem i zmianą nabiera w tym świetle całkiem nowego znaczenia i staje się jedną z głównych kompetencji koordynatorów projektów europejskich.
Ten kurs traktujemy jako uzupełnienie innego kursu M-Powered: Mocny zespół = udany
projekt. Dla osiągnięcia najlepszych efektów szkoleniowych zachęcamy do udziału w obu
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szkoleniach. Niemniej jednak kursy nie są ze sobą integralnie związane, więc jeżeli czujesz, że tylko jeden obszar zarządzania projektem wymaga uzupełnienia kompetencji,
śmiało możesz zapisać się wyłącznie na jeden, dopasowany do Twoich potrzeb kurs.

AT U T Y KURSU :
• Opracujesz własny podręcznik zarządzania projektem. Pomoże Ci on wdrożyć
zdobytą w trakcie szkolenia wiedzę. Dzięki niemu zbudujesz stabilny i praktyczny
system zarządzania projektem w Twojej organizacji. Narzędzia i metody
zarządzania poszczególnymi procesami projektu ułatwią jego wdrożenie
i osiągnięcie zakładanych celów.
• Zeszyt ćwiczeń i narzędzia do zarządzania projektami: nasz specjalnie
zaprojektowany zeszyt do zarządzania projektami oraz autorsko opracowane
narzędzia umożliwiają nabywanie konkretnych, praktycznych umiejętności.
Dzięki tym materiałom będziesz mógł przeprowadzić szkolenie dla swojego
zespołu, który nie uczestniczy w kursie. Metodologia szkolenia jest oparta
na standardach Project Management Institute, ale w dużym stopniu odnosi się
także do specyfiki projektów europejskich.
• Każda sesja szkoleniowa z nami to duża dawka praktyki, skutecznych metod
i narzędzi. To także doświadczenie przyjaznej interakcji z innymi uczestnikami,
dużo śmiechu i zabawy.
• Dzień szkoleniowy zaczynamy od zajęć na świeżym powietrzu (np. wędrówki
po górach, jazdy na rowerze, wspinaczki), po południu spotykamy się
na warsztatach zarządzania projektami. Ta holistyczna metoda prowadzenia
szkoleń pokazuje, jak aktywność fizyczna otwiera umysł na naukę i kreatywność.
• Szansa na nawiązywanie kontaktów z ludźmi z całej Europy, którzy pracują nad
podobnymi projektami i także są uczestnikami szkolenia
• Czas dla Ciebie – na relaks i refleksję rozwojową w jednym z najpiękniejszych
miejsc w Irlandii i Polsce.

PROGR AM KURSU :
Dzień 1:
• Proces zarządzania projektem.
• Wprowadzenie do podręcznika zarządzania projektem.
Dzień 2:
• Analiza interesariuszy.
• Power Intrest Grid – narzędzie do zarządzania interesariuszami.
• Budowanie relacji z interesariuszami.
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Dzień 3:
• Analiza ryzyka.
• Strategie zarządzania ryzykiem.
• Impact & Probability Matrix (Matryca zarządzania ryzykiem) oraz karty
M-Powered.
• Praktyczne narzędzia do zarządzanie ryzykiem w projekcie.
Dzień 4:
• Zarządzanie zmianą w projekcie.
• Metody i narzędzia wprowadzania zmiany w projektach i w organizacjach.
Dzień 5:
• Przygotowanie Podręcznika Zarządzania Projektem dla swojej organizacji/
projektu.
Każdego poranka zapraszamy uczestników do różnych wyzwań na świeżym powietrzu,
co bardzo rozbudza kreatywność i otwiera na zmianę.
Po kursie: po powrocie do domu, uczestnicy opracowują swój własny projekt, który
mogą skonsultować podczas dwóch mentoringowych sesji prowadzonych przez trenerów M-Powered przez Skype lub Zoom.

KOR Z YŚCI DL A UCZE S T NIKÓW :
• Dowiesz się jak identyfikować i zarządzać ryzykiem w projektach
międzynarodowych.
• Zwiększysz jakość zarządzania poszczególnymi procesami projektu.
• Nauczysz się zarządzać zmianą w projekcie.
• Zdobędziesz umiejętność analizy i budowania relacji z interesariuszami.
• Zyskasz większą pewność siebie, radość i satysfakcję ze swojej pracy.
• Poprawisz swoje kompetencje językowe.
• Zwiększysz swoją motywację do rozwoju i codziennej pracy.

T EN KURS JE S T DL A :
Każdego, kto jest zaangażowany w projekty realizowane w sektorze społecznym, edukacyjnym lub pozarządowym.
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T RENERK A :
Marzena Wieczorek – zarządzanie projektami, Design Thinking
Marzena to wykwalifikowana menadżerka projektów (certyfikat Project Management
Professional®) posiadająca ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu pełnym
cyklem projektowym oraz w prowadzeniu programów rozwojowych i motywacyjnych dla
wielu organizacji międzynarodowych. Tworzy autorskie materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas kursów zarządzania projektami oraz zaawansowane gry edukacyjne.
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Project Based Learning
– nauczanie poprzez projekty/nowy kurs
T ERMINY:

LOK ALIZ AC JE :

4-8/04/2022
4-8/07/2022

Kraków, Polska
Derrynacleigh, Leenane, Irlandia

Na miesiąc przed kursem potwierdzimy czy szkolenie odbędzie się offline czy online. W dobie pandemii
staramy się realizować kursy według zaplanowanego grafiku, jednak mając przede wszystkim na uwadze
bezpieczeństwo uczestników, dopuszczamy możliwość przeprowadzenia szkolenia na platformie Zoom.
WAŻNE! W przypadku zebrania przynajmniej 4 osobowej grupy szkoleniowej istnieje możliwość ustalenia dodatkowego, indywidualnie dopasowanego terminu szkolenia. W takiej sytuacji prosimy o bezpośredni kontakt.

CER T YFIK AT Y:
• Europass Mobility Certificate
• Certyfikat ukończenia kursu
• Certyfikat potwierdzający nabycie konkretnych umiejętności

JĘZ YK : angielski

OPŁATA Z A KURS : € 400

OPIS KURSU :
Podczas tego 5-dniowego kursu dowiesz się, jak wzbogacić swój warsztat nauczycielski
o metodę nauczania poprzez projekty (PLB – Project Based Learning). Dzięki niej
pokażesz jak integrować różnorodną wiedzę uzyskiwaną w szkole i zmotywujesz
uczniów do wykorzystania jej w praktyce. W trakcie kursu poznasz standardy PLB oraz
jego procesy i nauczysz się planować, monitorować oraz oceniać efekty projektów
realizowanych przez swoich uczniów. Będziesz miał okazję przekonać się jakie kluczowe
umiejętności rozwija PLB i dlaczego warto stosować tą metodę. Skoncentrujemy się
na następujących obszarach PBL:
• Jak i gdzie szukać wartościowych tematów projektowych
• Jak budować i wspierać współpracę zespołową uczniów
• Jak motywować i wzmacniać pewność do samodzielnego działania uczniów
• Jak łączyć nauczyciela, mentora i facylitatora
• Jak oceniać wynik projektów.
Biorąc pod uwagę nowe wyzwania edukacyjne związane z pandemią, w trakcie kursu
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poruszymy także kwestię realizowania PLB w ekosystemie online. Pokażemy przydatne narzędzia do pracy online oraz zasoby internetowe skąd można czerpać inspiracje
na tematy projektowe.
W kursie korzystamy z naszej wiedzy i rozległego doświadczenia w planowaniu, wdrażaniu i ewaluacji projektów społecznych i edukacyjnych. Wiele sprawdzonych w tych procesach narzędzi i metod może być z powodzeniem wykorzystana w nauczaniu metodą PLB.

AT U T Y KURSU :
• Planowanie procesu nauczania według PBL przy wykorzystaniu sprawdzonej
metody stosowanej przez duńskie innowacyjne centrum edukacyjne Chaos Pilot.
Dzięki niej, projekty realizowane przez uczniów będą zgodne z ich potrzebami
rozwojowymi i celami edukacyjnymi.
• Poznanie metody kreatywnego rozwiązywania problemów Design Thinking
• Nasze specjalnie zaprojektowane narzędzia do zarządzania projektami
wspomogą zarówno nauczycieli, jak i uczniów w trakcie realizowania swoich
projektów edukacyjnych.
• Każda sesja szkoleniowa z nami to duża dawka praktyki, skutecznych metod
i narzędzi. To także doświadczenie przyjaznej interakcji z innymi uczestnikami,
dużo śmiechu i zabawy.
• Dzień szkoleniowy zaczynamy od zajęć na świeżym powietrzu (np. wędrówki
po górach, jazdy na rowerze, wspinaczki), po południu spotykamy się
na warsztatach zarządzania projektami. Ta holistyczna metoda prowadzenia
szkoleń pokazuje, jak aktywność fizyczna otwiera umysł na naukę i kreatywność.
• Szansa na nawiązywanie kontaktów z ludźmi z całej Europy, którzy pracują nad
podobnymi projektami i także są uczestnikami szkolenia.
• Czas dla Ciebie – na relaks i refleksję rozwojową w jednym z najpiękniejszych
miejsc w Irlandii i Polsce.

PROGR AM KURSU :
Dzień 1:
• Wprowadzenie do Project Based Learning. Dlaczego PBL jest ważne
i powinno być wdrażane w szkołach.
• Najlepsze praktyki PBL.
• Standardy PBL a rzeczywistość szkolna.
Dzień 2:
• Jak budować inspirujące tematy i pytania projektowe.
• Planowanie projektu edukacyjnego – dobra praktyka Chaos Pilot.
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Dzień 3:
• Sposoby wykorzystania Design Thinking w metodzie projektowej.
• Warsztat Design Thinking jako metoda kreatywnego rozwiązywania
problemów.
Dzień 4:
• Kompetencje nauczyciela wspierające wdrażanie PLB.
• Budowanie zaangażowania i samodzielności uczniów w trakcie realizacji
projektów.
Dzień 5:
• Ocena rezultatów projektów.
• Przygotowanie planu własnego projektu do wykorzystania w swojej szkole.
Każdego poranka zapraszamy uczestników do różnych wyzwań na świeżym powietrzu,
co bardzo rozbudza kreatywność i otwiera na zmianę.
Po kursie: po powrocie do domu, uczestnicy opracowują swój własny projekt, który
mogą skonsultować podczas dwóch mentoringowych sesji prowadzonych przez trenerów M-Powered przez Skype lub Zoom.

T EN KURS JE S T DL A :
Każdego, kto jest związany z edukacją i chce rozwinąć swój warsztat nauczania. 	

T RENERK I :
Marzena Wieczorek – zarządzanie projektami, Design Thinking
Marzena to wykwalifikowana menadżerka projektów (certyfikat Project Management
Professional®) posiadająca ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu pełnym
cyklem projektowym oraz w prowadzeniu programów rozwojowych i motywacyjnych
dla wielu organizacji międzynarodowych. Tworzy autorskie materiały szkoleniowe
wykorzystywane podczas kursów zarządzania projektami oraz zaawansowane gry
edukacyjne.
Kasia Piecuch – certyfikowany moderator Design Thinking
Kasia to doświadczona menadżerka i fundraiserka projektów społecznych oraz certyfikowana moderatorka metody Design Thinking. Specjalistka w zakresie programów Work
Life Balance, a przede wszystkim pasjonatka zdrowego stylu życia. Jej celem zawodowym jest przekuwanie innowacyjnych pomysłów w realne działania poprzez budowanie
i wdrażania projektów społecznych oraz inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu. Od ponad 15 lat realizuje się także w roli trenerki, wspierając ludzi w rozwoju
zawodowym w oparciu o ideę równowagi między życiem zawodowym i osobistym.
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KREATYWNOŚĆ
PROGRAM 2021-2022

Kreatywność bez granic
– inspirująca metoda i narzędzia do wykorzystania
w nauczaniu stacjonarnym i online
T ERMINY:

LOK ALIZ AC JE :

6-10/12/2021
28-31/04/2022

Kraków, Polska
Derrynacleigh, Leenane, Irlandia

Na miesiąc przed kursem potwierdzimy czy szkolenie odbędzie się offline czy online. W dobie pandemii
staramy się realizować kursy według zaplanowanego grafiku, jednak mając przede wszystkim na uwadze
bezpieczeństwo uczestników, dopuszczamy możliwość przeprowadzenia szkolenia na platformie Zoom.
WAŻNE! W przypadku zebrania przynajmniej 4 osobowej grupy szkoleniowej istnieje możliwość ustalenia
dodatkowego, indywidualnie dopasowanego terminu szkolenia. W takiej sytuacji prosimy o bezpośredni
kontakt.

CER T YFIK AT Y:
• Europass Mobility Certificate
• Certyfikat ukończenia kursu
• Certyfikat potwierdzający nabycie konkretnych umiejętności

JĘZ YK : angielski

OPŁATA Z A KURS : € 400

OPIS KURSU :
Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów w edukacji to kurs dedykowany
nauczycielom, pedagogom i uczniom, wspierający ich w planowaniu i realizowaniu, projektów edukacyjnych. Kurs buduje kompetencje na dwóch poziomach: indywidualnym
– uczestnicy uczą się kreatywności w podejmowaniu różnych wyzwań edukacyjnych,
oraz warsztatowym – uczestnicy dostają konkretne narzędzia do stymulowania pracy
kreatywnej swoich uczniów. Korzystamy z metody Design Thinking, która jest z powodzeniem stosowana w różnych sektorach na całym świecie i jest stale rozwijana. W edukacji
świetnie sprawdza się zarówno jako narzędzie do planowania programów/projektów
edukacyjnych jak i jako metoda prowadzenia lekcji, zajęć, warsztatów. Nadaje strukturę, która pozwala uczniom przejść przez cały proces kreatywny: od analizy problemu,
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poprzez nieograniczone poszukiwanie rozwiązań aż po ostateczne osiągnięcie pożądanego rozwiązania (rozwiązanie problemu, przygotowanie nowego produktu, usługi).
Podczas kursu poznasz i doświadczysz wszystkich etapów procesu: empatia, identyfikacja potrzeb, generowanie pomysłów, prototypowanie i testowanie. Zdobędziesz wiedzę
na temat dobrych praktyk Design Thinking, ale także poznasz narzędzia i metody stosowane na każdym etapie tego procesu. Możesz je potem dowolnie stosować w celu
pobudzania kreatywności swoich uczniów.
Aby każdy etap Design Thinking był jeszcze bardziej przydatny dla nauczycieli i wychowawców, opracowaliśmy serię prostych i skutecznych ćwiczeń, których celem jest
budowanie postawy otwartej na kreatywne rozwiązywanie problemów zarówno w sali
szkolnej, jak i w życiu osobistym.
Świat pandemii skłonił nas do większej otwartości na edukację online. Design Thinking
daje nam wiele możliwości atrakcyjnej, zdalnej pracy z uczniami. Ponieważ jest to metoda stosowana w dużej mierze przez biznes kreatywny, który jest świetnie przygotowany
do funkcjonowania w świecie online, możemy korzystać z wielu ciekawych rozwiązań
i narzędzi internetowych. Podczas kursu uczestnicy będą mieli okazję je poznać i zaplanować, jak wdrożyć je do swojego warsztatu.
Kreatywność bez granic jest kursem doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z całego świata. To unikalne doświadczenie rozwojowe, które łączy naukę, twórczą ekspresję
i nawiązywanie kontaktów z osobami z różnych krajów i środowisk.
Zdajemy sobie sprawę, że nauczyciele tak mocno koncentrują się na uczniach, ich potrzebach, trudnościach, wyzwaniach, że często zapominają o sobie samych. O tym, aby zadbać
także o swój komfort! Dlatego w tym kursie uczymy technik relaksacji takich jak mindfulness, świadomy oddech, lekkie ćwiczenia rozciągające. Pamiętamy też, że kreatywność
rodzi się w atmosferze relaksu i komfortu. Aby go zapewnić zapraszamy do starannie
dobranych energizerów, które dają dużo śmiechu, ruchu, dobrej energii.

PROGR AM KURSU :
Dzień 1: Kim jesteśmy i dlaczego bierzemy udział w tym kursie?
• Poznanie się i integracja.
• Budowanie przestrzeni i atmosfery sprzyjającej kreatywności.
• Wprowadzenie do Design Thinking jako metody twórczego rozwiązywania
problemów.
• Zalety stosowania Design Thinking i dobre praktyki także w środowisku
online.
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Dzień 2: W poszukiwaniu kreatywnych inspiracji.
• Bariery w kreatywnym podejściu do rozwiązywania problemów.
• Faza empatii jako metoda skutecznej inspiracji.
• Metody i narzędzia pobudzające myślenie kreatywne, w tym możliwe
do stosowania w nauczaniu zdalnym.
Dzień 3: Rozwój i motywacja w procesie kreatywnym.
• Efektywne metody burzy mózgów i inne metody kreatywnego generowania
pomysłów.
• Ćwiczenia, energizery, lodołamacze pomagające w pokonywaniu blokad
w procesie kreatywnym.
• Budowanie atmosfery i współpracy, która sprzyja kreatywności.
• Mural.com oraz Jamboard jako narzędzia online do prowadzenia burzy mózgów.
Dzień 4: Rezultaty procesu kreatywnego – wybór rozwiązań.
• Sztuka prototypowania.
• Trzy wymiary prototypowania i testowania rozwiązań.
• Podejmowanie decyzji w procesie kreatywnym.
• Sztuka dawania informacji zwrotnej dla zespołu kreatywnego.
• Narzędzia internetowe do zdalnej oceny wyników DT.
Dzień 5: Wdrażanie rozwiązań kreatywnych.
• Planowanie wdrażania rezultatów Design Thinking w środowisku edukacyjnym.
• Zarządzanie ryzykiem w innowacji.
• Refleksja: W jaki sposób mogę wykorzystać efekty szkolenia w swojej pracy –
planowanie działań.
Każdego poranka zapraszamy uczestników do różnych wyzwań na świeżym powietrzu,
co bardzo rozbudza kreatywność i otwiera na zmianę.

KOR Z YŚCI DL A UCZE S T NIKÓW :
• Zyskasz konkretne kompetencje do prowadzenie projektów kreatywnych,
także w systemie nauki zdalnej.
• Nauczysz się, jak stymulować i rozwijać kreatywność wśród swoich uczniów.
• Zyskasz wiedzę i umiejętności stosowania narzędzi i metod.
wykorzystywanych w Design Thinking.
• Będziesz miał możliwość sprawdzenia się w samodzielnym prowadzeniu.
poszczególnych sesji Design Thinking.
• Zwiększą się Twoje możliwości rozwoju zawodowego.
• Poprawisz swoje kompetencje językowe.
• Wzrośnie Twoja motywacja do pracy i stosowania narzędzi kreatywnych.
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• Zyskasz międzynarodowe kontakty.
• Każda sesja szkoleniowa z nami to duża dawka praktyki, skutecznych metod
i narzędzi. To także doświadczenie przyjaznej interakcji z innymi uczestnikami,
dużo śmiechu i zabawy.
• Dzień szkoleniowy zaczynamy od zajęć na świeżym powietrzu (np. wędrówki
po górach, jazdy na rowerze, wspinaczki), po południu spotykamy się
na warsztatach Design Thinking. Ta holistyczna metoda prowadzenia szkoleń
pokazuje, jak aktywność fizyczna otwiera umysł na naukę i kreatywność.

T EN KURS JE S T DL A :
Nauczycieli, trenerów, menadżerów, koordynatorów i członków zespołów projektowych.
Dla każdego, kto szuka inspiracji i rozwoju w obszarze kreatywności. 	

T RENERK I :
Kasia Piecuch – certyfikowany moderator Design Thinking
Kasia to doświadczona menadżerka i fundraiserka projektów społecznych oraz certyfikowana moderatorka metody Design Thinking. Specjalistka w zakresie programów Work
Life Balance, a przede wszystkim pasjonatka zdrowego stylu życia. Jej celem zawodowym jest przekuwanie innowacyjnych pomysłów w realne działania poprzez budowanie
i wdrażania projektów społecznych oraz inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu.
Od ponad 15 lat realizuje się także w roli trenerki, wspierając ludzi w rozwoju zawodowym w oparciu o ideę równowagi między życiem zawodowym i osobistym.
Marzena Wieczorek – zarządzanie projektami, Design Thinking
Marzena to wykwalifikowana menadżerka projektów (certyfikat Project Management
Professional®) posiadająca ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu pełnym
cyklem projektowym oraz w prowadzeniu programów rozwojowych i motywacyjnych
dla wielu organizacji międzynarodowych. Tworzy autorskie materiały szkoleniowe
wykorzystywane podczas kursów zarządzania projektami oraz zaawansowane gry
edukacyjne.
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WORK LIFE BALANCE
PROGRAM 2021-2022

Równowaga między życiem zawodowym
i osobistym w edukacji
T ERMINY:

LOK ALIZ AC JE :

13-17/09/2021
21-25/02/2022

Playa Paraiso, Adeje, Teneryfa, Hiszpania
Playa Paraiso, Adeje, Teneryfa, Hiszpania

Na miesiąc przed kursem potwierdzimy czy szkolenie odbędzie się offline czy online. W dobie pandemii
staramy się realizować kursy według zaplanowanego grafiku, jednak mając przede wszystkim na uwadze
bezpieczeństwo uczestników, dopuszczamy możliwość przeprowadzenia szkolenia na platformie Zoom.
WAŻNE! W przypadku zebrania przynajmniej 4 osobowej grupy szkoleniowej istnieje możliwość ustalenia
dodatkowego, indywidualnie dopasowanego terminu szkolenia. W takiej sytuacji prosimy o bezpośredni
kontakt.

CER T YFIK AT Y:
• Europass Mobility Certificate
• Certyfikat ukończenia kursu
• Certyfikat potwierdzający nabycie konkretnych umiejętności

JĘZ YK : angielski

OPŁATA Z A KURS : € 400

OPIS KURSU :
Work Life Balance (WLB) to idea, o której słyszymy głównie w odniesieniu do sektora
biznesowego, gdzie w ostatnich latach jest traktowana jako priorytet i jako strategia
zarządzania ludźmi, podnosząca ich satysfakcje, a zarazem efektywność. Jednak w sektorach niekomercyjnych, w tym edukacji oraz organizacjach pozarządowych nadal pomija
się znaczenie godzenia życia zawodowego i osobistego. W rezultacie brak WLB jest jedną
z głównych przyczyn wypalenia zawodowego wśród nauczycieli, pracowników NGO, oraz
całego sektora edukacyjnego.
Właśnie z myślą o ludziach związanych z edukacją i działalnością społeczną stworzyliśmy ten kurs. Kurs, który po pierwsze prowadzi do odnalezienia indywidualnego
balansu w swoim życiu, odpowiedzi, co ten balans dla mnie oznacza, czego potrzebuję, czego mam za dużo, co mogę zrobić, aby zadbać o poczucie równowagi.
Po drugie, jest to kurs wspierający organizacje w przygotowaniu planu Work Life Balance
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dla swoich pracowników. To organizacje są odpowiedzialne za stwarzanie warunków
wspierających Work Life Balance. Pokażemy jak to zrobić.
W trakcie szkolenia jest bardzo dużo praktyki, wykorzystujemy wiele ćwiczeń, które
otwierają uczestników, stymulują wyobraźnię i kreatywność. Prezentujemy też teorie,
wyniki badań, dajemy sporą dawkę wiedzy, która jest koniczna do poszukiwania swoich
własnych rozwiązań w zakresie WLB. Dostarczamy praktycznych narzędzi do wykorzystania w planie wdrożenia WLB w organizacji. Kurs to także okazja do świadomej pracy
z ciałem. Uczymy jak redukować napięcia, jak identyfikować i radzić sobie z objawami
stresu. Zapraszamy do ruchu na świeżym powietrzu, ale też dajemy czas na osobistą
refleksję i czerpanie radości z przebywania w tak pięknym miejscu.
Biorąc udział w kursie, będziesz miał również okazję spotkać się z innymi osobami pracującymi w podobnych branżach w całej Europie. Poszerzysz swoją sieć zawodową i zyskasz
możliwość znalezienia ciekawych partnerów do projektów międzynarodowych.

PROGR AM KURSU :
Dzień 1: Kim jesteśmy i dlaczego tu jesteśmy?
• Poznanie się i integracja.
• Kontrakt grupowy.
• Work Life Balance: co to oznacza?
• Strategie Work Life Balance – dobre praktyki.
Dzień 2: Indywidualna równowaga między życiem zawodowym i prywatnym.
• Mapa wartości: jak nasze kluczowe wartości wpływają na decyzje.
• Indywidualny Work Life Balance: jak efektywnie zarządzać swoimi czasem,
rolami, aby nie rezygnować z ważnych, osobistych potrzeb.
Dzień 3: Zdrowy styl życia – część pierwsza.
• Zdrowa dieta.
• Radzenie sobie ze stresem.
Dzień 4: Zdrowy styl życia – część druga.
• Aktywność fizyczna.
• Indywidualny plan WLB a zarządzanie czasem.
Dzień 5: Strategie Work Life Balance dla organizacji.
• Warsztat Design Thinking, w trakcie którego opracujesz plan Work Life
Balance dla swojej organizacji.
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Każdego poranka zapraszamy uczestników do różnych wyzwań na świeżym powietrzu,
co bardzo rozbudza kreatywność i otwiera na zmianę.

KOR Z YŚCI DL A UCZE S T NIKÓW :
• Nabędziesz kompetencje do planowania i wdrażania swoich indywidualnych
rozwiązań pomagających w godzeniu życia osobistego i zawodowego.
• Nauczysz się zarządzać czasem w duchu Work Life Balance.
• Dowiesz się jak projektować strategie WLB w organizacjach.
• Doświadczysz i zapoznasz się z metodą pracy kreatywnej Design Thinking.
• Poprawisz swoje kompetencje językowe.
• Wzrośnie Twoja motywacja do pracy i stosowania narzędzi kreatywnych.
• Zyskasz międzynarodowe kontakty.

T EN KURS JE S T DL A : 
Nauczycieli, trenerów, menadżerów, koordynatorów i członków zespołów projektowych. Dla każdego kto szuka inspiracji i rozwoju w obszarze Work Life Balance.

T RENERK I :
Kasia Piecuch – certyfikowany moderator Design Thinking
Kasia to doświadczona menadżerka i fundraiserka projektów społecznych oraz certyfikowana moderatorka metody Design Thinking. Specjalistka w zakresie programów Work
Life Balance, a przede wszystkim pasjonatka zdrowego stylu życia. Jej celem zawodowym jest przekuwanie innowacyjnych pomysłów w realne działania poprzez budowanie
i wdrażania projektów społecznych oraz inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu.
Od ponad 15 lat realizuje się także w roli trenerki, wspierając ludzi w rozwoju zawodowym w oparciu o ideę równowagi między życiem zawodowym i osobistym.
Marzena Wieczorek – zarządzanie projektami, Design Thinking
Marzena to wykwalifikowana menadżerka projektów (certyfikat Project Management
Professional®) posiadająca ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu pełnym
cyklem projektowym oraz w prowadzeniu programów rozwojowych i motywacyjnych dla
wielu organizacji międzynarodowych. Tworzy autorskie materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas kursów zarządzania projektami oraz zaawansowane gry edukacyjne.
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Motywacja i empowerment
w edukacji
T ERMINY:		LOK ALIZ AC JE : 			
4-8/10/2021
21-25/03/2022

		D errynacleigh, Leenane, Irlandia
		D errynacleigh, Leenane, Irlandia

Na miesiąc przed kursem potwierdzimy czy szkolenie odbędzie się offline czy online. W dobie pandemii
staramy się realizować kursy według zaplanowanego grafiku, jednak mając przede wszystkim na uwadze
bezpieczeństwo uczestników, dopuszczamy możliwość przeprowadzenia szkolenia na platformie Zoom.
WAŻNE! W przypadku zebrania przynajmniej 4 osobowej grupy szkoleniowej istnieje możliwość ustalenia
dodatkowego, indywidualnie dopasowanego terminu szkolenia. W takiej sytuacji prosimy o bezpośredni
kontakt.

CER T YFIK AT Y:
•
•
•

Europass Mobility Certificate
Certyfikat ukończenia kursu
Certyfikat potwierdzający nabycie konkretnych umiejętności

JĘZ YK : angielski

		
OPŁATA Z A KURS : € 400

OPIS KURSU :
Ten kurs został przygotowany z myślą o osobach związanych z organizacjami sektora
edukacji i szkoleń – o nauczycielach, trenerach, ale także pracownikach administracji
i menedżerach.
Uczestnicy dowiedzą się, co ich motywuje, jakie czynniki sprawiają, że chcą ruszać
do akcji, chcą działać. Nauczą się wykorzystywać tą wiedzę w życiu zawodowym i osobistym. Udział w kursie to także okazja do rozpoczęcia swojej przygody z techniką
Chi Gung. Jest to zestaw ćwiczeń zdrowotnych, opierający się na holistycznym i skoordynowanym ruchu ciała, oddechu i medytacji. Regularny trening Chi Gung poprawia
kondycję fizyczną, zwiększa świadomość oddechu, buduje wewnętrzny spokój, dzięki
czemu przeciwdziała negatywnym skutkom stresu.
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PROGR AM KURSU :
Dzień 1: Odkrywanie osobistych źródeł motywacji – część 1.
• Techniki docierania do swojej podświadomości.
• Techniki zadawanie pytań, które umożliwiają odkrycie prawdziwych potrzeb
naszych podopiecznych (uczniów, współpracowników).
• Komunikacja interpersonalna – rozwój umiejętności motywowania siebie
i innych.
Dzień 2: Integracja potrzeb, wartości, emocji.
• Określanie indywidualnej hierarchii wartości.
• Zarządzanie zmianą osobistą.
• Zarządzanie emocjami i radzenie sobie z trudnościami.
Dzień 3: Odkrywanie osobistych źródeł motywacji – część 2.
• Zaawansowane techniki pracy z podświadomością.
• Techniki relaksacji.
Dzień 4: Chi Gung oraz wyzwanie.
• Test siły, wytrzymałości i woli.
• Techniki integracji zespołu poprzez wspólne aktywności, zarządzanie energią
w grupie.
Dzień 5: Refleksja i podsumowanie tygodnia.
Po kursie: Po powrocie do domu uczestnicy podzielą się nabytą wiedzą ze swoimi
współpracownikami. Trener M-Powered będzie ich wspierał w tym procesie podczas
dwóch sesji mentoringowych przez Skype lub Zoom.

KOR Z YŚCI DL A UCZE S T NIKÓW :
• Rozpoznasz i zyskasz lepsze zrozumienie dla swojej wewnętrznej motywacji.
Tą wiedzę możesz wykorzystać do budowania motywacji zarówno w życiu
osobistym jak i zawodowym.
• Rozwiniesz kompetencje komunikacyjne, które pomogą Ci w motywowaniu
innych.
• Nabędziesz podstawowych umiejętności do praktykowania Chi Gung.
• Nauczysz się skutecznych technik relaksacji.
• Poprawisz swoje kompetencje językowe.
• Wzrośnie Twoja motywacja do pracy i stosowania narzędzi kreatywnych.
• Zyskasz międzynarodowe kontakty.
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• Każda sesja szkoleniowa z nami to duża dawka praktyki, skutecznych metod
i narzędzi. To także doświadczenie przyjaznej interakcji z innymi uczestnikami,
dużo śmiechu i zabawy.
• Dzień szkoleniowy zaczynamy od zajęć na świeżym powietrzu (np. wędrówki
po górach, jazdy na rowerze, wspinaczki), po południu spotykamy się
na warsztatach z motywacji. Ta holistyczna metoda prowadzenia szkoleń
pokazuje, jak aktywność fizyczna otwiera umysł na naukę i kreatywność.

T EN KURS JE S T DL A :
Nauczycieli, trenerów, menadżerów, koordynatorów i członków zespołów projektowych. Dla każdego kto szuka motywacji dla siebie i innych.

T RENER :
Diarmuid Lavelle – psychoterapeuta, trener
Diarmuid to certyfikowany psychoterapeuta i trener z 20-letnim doświadczeniem.
Specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej, stopień naukowy uzyskał na National University of Ireland. Ma rozległe doświadczenie biznesowe, współpracował
między innymi z takimi markami jak: Coca-Cola, Boston Scientific, PPC Worldwide,
Telecom i Galway Mayo Institute of Technology. Jest mistrzem 4-go stopnia aikido
– nieagresywnej, niekonkurencyjnej sztuki walki. Autor licznych publikacji z zakresu
zdrowia i psychologii.
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Zarządzanie stresem w szkole/
/nowy kurs
T ERMINY:

LOK ALIZ AC JE :			

11-15/10/2021
28/03-1/04/2022

Derrynacleigh, Leenane, Irlandia
Derrynacleigh, Leenane, Irlandia

Na miesiąc przed kursem potwierdzimy czy szkolenie odbędzie się offline czy online. W dobie pandemii
staramy się realizować kursy według zaplanowanego grafiku, jednak mając przede wszystkim na uwadze
bezpieczeństwo uczestników, dopuszczamy możliwość przeprowadzenia szkolenia na platformie Zoom.
WAŻNE! W przypadku zebrania przynajmniej 4 osobowej grupy szkoleniowej istnieje możliwość ustalenia
dodatkowego, indywidualnie dopasowanego terminu szkolenia. W takiej sytuacji prosimy o bezpośredni
kontakt.

CER T YFIK AT Y:
• Europass Mobility Certificate
• Certyfikat ukończenia kursu
• Certyfikat potwierdzający nabycie konkretnych umiejętności

JĘZ YK : angielski

OPŁATA Z A KURS : € 400

OPIS KURSU :
Nauczyciele doświadczają chronicznego stresu. W Irlandii, Wielkiej Brytanii i USA aż 40%
nauczycieli jest poddanych terapii antydepresyjnej. Niejednokrotnie przyczyną jest
sam system, który nakłada na nauczycieli wiele obowiązków i skomplikowanych zasad,
uniemożliwiających skupienie się na samym procesie nauczania, często zmuszających
do pracy po godzinach.
Udział w kursie pomoże Ci poczuć wartości i motywacje, którymi kierowałeś się wybierając zawód nauczyciela czy trenera. Odkryjesz na nowo cel swojej pracy, a dzięki temu
powróci zapał i radość czerpana z wysiłku, jaki wkładasz w rozwój swoich podopiecznych.
Oprócz technik radzenia sobie ze stresem, w trakcie kursu doskonalimy warsztat nauczyciela w obszarze komunikacji. Pokazujemy jak nauczyciel tonem głosu, mową ciała i całą
swoją postawą może okazywać ciekawość, fascynację, zadziwienie. W ten sposób zyskuje
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większą uwagę i zaangażowanie uczniów. To pomaga im w efektywnej i bardziej satysfakcjonującej nauce.
Na kursie poruszamy także temat stresu doświadczanego przez dzieci. Dotykamy trudnego tematu jakim jest trauma dziecięca. Badania pokazują, że doświadcza jej ponad 10%
uczniów. Zwiększając świadomość nauczycieli na temat traumy i jej skutków, możemy
lepiej wspierać skrzywdzonych uczniów i pomagać im w skutecznym radzeniu sobie
z trudnymi emocjami.
Chcemy pomóc w tworzeniu środowiska szkolnego, w którym dzieci czują się bezpieczne,
zainspirowane, zrozumiane i nie mogą się doczekać kolejnego dnia nauki i spotkania
ze swoim nauczycielem.

PROGR AM KURSU :
Dzień 1: Stany optymalne i jak je zbudować w szkolnej sali.
• Zarządzanie stanami emocjonalnymi w klasie.
Dzień 2: Komunikacja i motywacja w klasie.
• Relacje i komunikacja.
• Budowanie atmosfery sprzyjającej nauce.
• Pobudzanie motywacji.
• Budowanie i podtrzymanie otwartej postawy uczniów.
Dzień 3: Techniki oddechowe.
• Trening oddechu dla nauczycieli.
• Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów.
Dzień 4: Świadomość traumy.
• Podstawy funkcjonowania układu nerwowego.
• Rozpoznawanie traumy.
• Zarządzanie trudnościami, barierami w procesie uczenia się.
Dzień 5: Powtórka i utrwalenie wiedzy.
• Podsumowanie i integracja wiedzy, umiejętności, postaw.
• Jak małe zmiany mogą wywołać wielki postęp.
Po kursie: Po powrocie do domu uczestnicy podzielą się nabytą wiedzą ze swoimi
współpracownikami. Trener M-Powered będzie ich wspierał w tym procesie podczas
dwóch sesji mentoringowych przez Skype lub Zoom.
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KOR Z YŚCI DL A UCZE S T NIKÓW :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Zwiększysz poczucie satysfakcji ze swojej pracy pedagogicznej.
Przyczynisz się do większego zadowolenia swoich uczniów.
Zyskasz większy kontakt ze sobą i swoimi potrzebami.
Nauczysz się rozpoznawać symptomy traumy i pomagać uczniom w radzeniu
sobie z tymi doświadczeniami.
Poprawisz swoje kompetencje językowe.
Wzrośnie Twoja motywacja do pracy i stosowania narzędzi kreatywnych.
Zyskasz międzynarodowe kontakty.
Każda sesja szkoleniowa z nami to duża dawka praktyki, skutecznych metod
i narzędzi. To także doświadczenie przyjaznej interakcji z innymi uczestnikami,
dużo śmiechu i zabawy.
Dzień szkoleniowy zaczynamy od zajęć na świeżym powietrzu (np. wędrówki
po górach, jazdy na rowerze, wspinaczki), po południu spotykamy się
na warsztatach. Ta holistyczna metoda prowadzenia szkoleń pokazuje, jak
aktywność fizyczna otwiera umysł na naukę i kreatywność.
Czas dla Ciebie – na relaks i refleksję rozwojową w jednym z najpiękniejszych
miejsc w Irlandii.

T EN KURS JE S T DL A :
Nauczycieli, trenerów, menadżerów, koordynatorów i członków zespołów projektowych. Dla każdego kto szuka motywacji dla siebie i innych.

T RENER :
Diarmuid Lavelle – psychoterapeuta, trener
Diarmuid to certyfikowany psychoterapeuta i trener z 20-letnim doświadczeniem.
Specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej, stopień naukowy uzyskał na National University of Ireland. Ma rozległe doświadczenie biznesowe, współpracował
między innymi z takimi markami jak: Coca-Cola, Boston Scientific, PPC Worldwide,
Telecom i Galway Mayo Institute of Technology. Jest mistrzem 4-go stopnia aikido
– nieagresywnej, niekonkurencyjnej sztuki walki. Autor licznych publikacji z zakresu
zdrowia i psychologii.
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Miejsce kursów
LEENANE K ILL ARY LODGE , IRL ANDIA
Wiele naszych kursów prowadzimy w Killary Lodge, pięknym miejscu na zachodnim
wybrzeżu Irlandii. Jest to zupełnie nowa, ekologicznie zbudowana willa położona zaledwie 250 metrów od zapierającego dech w piersiach fiordu Killary, w samym sercu
irlandzkiej atrakcji przyrodniczo-turystycznej – Wild Atlantic Way.

PL AYA PAR AISO ADEJE , T ENERYFA , HIS ZPANIA
Kursy z obszaru równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym organizowane
są na południu pięknej hiszpańskiej wyspy Teneryfy, z dala od turystycznych plaż. Miejsce
nazywa się Hacienda Cristoforo i zostało zaprojektowane przez światowej klasy architekta Denisa Devarisa, który mieszka tu razem ze swoją rodziną.
Denis stworzył Haciendę jako miejsce odosobnienia dla wszystkich, którzy poszukują ciszy, inspiracji i sprzyjającej atmosfery do pracy i dzielenia się swoją wiedzą. Obecnie jest
to centrum ekologiczne, zapewniające komfortową przestrzeń do prowadzenia seminariów, warsztatów, ale też do odpoczynku, relaksu, zadumy.

K R AKÓW, P OL SK A*
Zapraszamy także na południe Polski, do niezwykłego miejsca, jakim jest Kraków. To miasto królów leży nad brzegiem Wisły i jest jednym z najważniejszych kulturowo i politycznie
miast w Polsce. Zarówno historyczne centrum miasta, jak i dzielnica żydowska pełne
są cudnych, kameralnych zaułków, kawiarni, sklepów i pubów, a 10-hektarowy rynek
główny to średniowieczna uczta dla zmysłów.
Kurs odbywa się w przyjaznej przestrzeni szkoleniowej w centrum Krakowa, aby uczestnicy mogli nie tylko zdobywać merytoryczną wiedzę podczas kursów, ale także korzystać
z uroków tego pięknego miasta.
* Kursy w Polsce nie są finansowane przez program Erasmus+. dla polskich organizacji. Aby kurs został
rozliczony w tym programie, musi odbyć się w innym kraju, niż ten, w którym działa organizacja
wysyłająca.

MIEJSCA KURSÓW
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DERRYNACLEIGH, LEENANE
K ILL ARY LODGE

IRL ANDIA

Z AR ZĄDZ ANIE PROJEK T EM
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P L AYA PA R A I S O A D E J E
T ENERYFA

HIS ZPANIA

Z AR ZĄDZ ANIE PROJEK T EM
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KRAKÓW

P OL SK A

Z AR ZĄDZ ANIE PROJEK T EM
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Nasze wspracie
Przygotowanie dobrego projektu i opracowanie aplikacji projektowej, która przekona
oceniających, jest sporym wyzwaniem, ale też bardzo angażującym zadaniem. Szczególnie, jeżeli musisz je pogodzić z innymi obowiązkami zawodowymi.
Zespół doświadczonych konsultantów i menadżerów projektów M-Powered chętnie
wesprze Cię w tej pracy. Z naszą pomocą przejście przez wszystkie części aplikacji
projektowej będzie szybsze, łatwiejsze i z pewnością zwiększy szanse na sukces opracowanego przez Ciebie projektu.
W naszym sklepie internetowym możesz zakupić przygotowany przez nas Przewodnik
Erasmus+KA1 (€ 19,99). To kompleksowy materiał, który krok po kroku wspierać Cię
będzie w przygotowaniu aplikacji Erasmus+.
Dodatkowo przygotowaliśmy dla Ciebie następujące formy wsparcia:

OP C JA 1

€ 0,00

Jeśli zdecydujesz się zostać uczestnikiem naszych szkoleń i do swojej aplikacji projektowej włączysz przynajmniej jeden z naszych kursów, Przewodnik Erasmus+ KA1
otrzymasz ZA DARMO. W przypadku wyboru tej opcji, prosimy skontaktuj się z nami
i zarezerwuj miejsce na wybranym przez siebie kursie.

OP C JA 2

€ 49,99

Wybierając tę opcję otrzymasz dopasowane do Twoich potrzeb wsparcie w przygotowaniu aplikacji i indywidualną konsultację online. Aby z niej skorzystać:
• Z naszego katalogu wybierz kurs/kursy, którymi jesteś zainteresowany.
• Skontaktuj się z nami: Kasia Piecuch: kasia@m-powered.eu
lub Marzena Wieczorek: marzena@m-powered.eu.
• Otrzymasz darmowy dostęp do naszego Przewodnika Erasmus+ KA1.
• Opracuj aplikację swojego projektu według informacji zawartych w Przewodniku.
• Nie później niż 7 dni przed terminem składania projektu wyślij do nas wypełnioną
aplikację (w języku polskim lub angielskim). Zapoznamy się z projektem, a nasze
uwagi skonsultujemy z Tobą podczas indywidualnej, godzinnej konsultacji
online.
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OP C JA 3

€ 99,99

Wybierając tę opcję nie włączasz do swojego projektu naszych kursów, ale korzystasz
z naszego wsparcia przy opracowaniu projektu. Aby skorzystać z tej opcji:
• Opracuj aplikację swojego projektu Erasmus+KA1 (w naszym sklepie możesz
zakupić Przewodnik, które pomoże Ci w tej pracy).
• Nie później niż 7 dni przed terminem składania projektu wyślij do nas
wypełnioną aplikację (w języku polskim lub angielskim). Zapoznamy się
z projektem, a nasze uwagi skonsultujemy z Tobą podczas indywidualnej,
godzinnej konsultacji online.

JEŻELI MAS Z PY TANIA , BARDZO PRO SIMY O KON TAK T:
Kasia Piecuch
e-mail: kasia@m-powered.eu
tel.: +48 609 833 533
Marzena Wieczorek
e-mail: marzena@m-powered.eu
tel.: +353 857 307 974, +48 507 337 078
M-Powered Projects
www.m-powered.eu
PIC: 915657982
OID code: E10172805
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