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Rok szkolny 2018/2019 



Opis zajęć 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

„Wspieranie ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych” to zajęcia 

warsztatowe, które pozwolą nauczycielom spojrzeć na wybór drogi zawodowej uczniów 

z nowej perspektywy. Nauczyciele na warsztatach poznają i opanują narzędzia, które 

pomogą młodym ludziom podjąć mądre i odważne decyzję zawodowe. 

„Efektywność osobista nauczyciela” to zajęcia warsztatowe, dzięki którym 

nauczyciele poznają i nauczą się stosować narzędzia i techniki skuteczności osobistej. 

Dzięki nim wzrośnie ich zaangażowanie, będą potrafili zbalansować pracę i życie osobiste  

oraz efektywnie planować i wykonywać swoje zadania. 

„Dobre relacje w radzie pedagogicznej” to zajęcia warsztatowe poruszające 

tematykę współpracy oraz zaufania. Dobra atmosfera przekłada się na rezultaty osiągane 

przez grono pedagogiczne. Ponadto współpracując, nauczyciele są w stanie działać 

synergicznie, co wpływa pozytywnie na efekty ich pracy.   

 

Sposób prowadzenia zajęć 
.....................................................................................................................................................................................................................................................

. 

✓ Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem gier dydaktycznych, aktywnych 

ćwiczeń i symulacji, stąd mają angażującą formę, zaś praca ma charakter 

warsztatowy. 

 

✓ Obudowa teoretyczna sprowadzona jest do minimum - nie stosujemy 

prezentacji PowerPoint ani wykładów. 

 

✓ Aktywna forma zajęć sprawia, że nauczyciele sami odkrywają mechanizmy, 

które następnie wykorzystają w praktyce. 

 

✓ Zajęcia mają za zadanie angażować uczestników i wywoływać emocje - 

gdyż bez nich nauka nie może mieć racji bytu. 

 

✓ Podczas zajęć zadaniem prowadzącego jest stworzenie warunków do tego, 

aby uczestnicy mogli samodzielnie odkrywać wiedzę. 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................                                                         

 

   Czas trwania zajęć:  2 godziny 

Wielkość grupy: dowolna 

Cena jednych zajęć: 500 zł 
 

 



 

300 

300 edycji warsztatów 

Tyle edycji zajęć przeprowadziliśmy dotychczas. Wzięło w 

nich udział blisko 6000 osób, z czego około 4000 to uczniowie 

szkół średnich, 600 to studenci a 1400 to nauczyciele.  

 
 

Rekomendacje  
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Z dużą przyjemnością polecam Pana Arkadiusza Nepelskiego jako szkoleniowca i 
trenera. Miałam przyjemność prowadzić z nim cykl warsztatów promujących 

planowanie przyszłości zawodowej już na etapie szkoły średniej. Profesjonalizm, 

zaangażowanie i bardzo dobry kontakt z uczestnikami stanowiły ogromną wartość 
i zapewniały wysokość skuteczność szkoleń.  

 

Małgorzata Niemiec-Bocheńska 

rekruter z wieloletnim doświadczeniem 

właściciel Instytutu Kariery 

 

 
 

Wspólnie ze środowiskiem harcerskim mieliśmy przyjemność uczestniczyć w 

warsztatach Pana Arkadiusza Nepelskiego. Z łatwością przyszło mu skupienie 
uwagi uczestników na ważnych kwestiach dotyczących przyszłości oraz 

prawidłowego wyboru zawodu. Sposób w jaki prowadzi swoje warsztaty, pewność 

siebie oraz prosty i zrozumiały dla wszystkich język dają poczucie komfortu 
każdemu uczestnikowi. 

 

 
phm. Karolina Cichowska-Gałka HR  

komendantka Prawie 48 Szczepu Dębowego Liścia  

im. Jana Szczepanika  
 
 

Kontakt w sprawie zajęć  

.....................................................................................................................................................................................................................................................

. 

Arkadiusz Nepelski 

 tel: 531-278-141                         

 www.imagine.edu.pl 
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