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Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga zespołom
i pojedynczym osobom rozwijać się i przyspieszać działania, które dają lepsze
efekty. Coach pracuje z klientem i zapewnia pomoc, która poprawia i podnosi
jakość życia klienta.

Mariola
Komraus

Zadaniem Coacha jest wydobycie umiejętności, które klient posiada.
International Coach Federation, Poland

,,Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez
jeden dzień w życiu’’
Konfucjusz

Marta
Wołosiewicz

,,Sukces jest wynikiem właściwej decyzji’’
Eurypid

Marta Czapińska

Zapraszamy Wszystkie DROGIE KOLEŻANKI z POLSKI na
wyjątkowy XV Jubileusz, Wszyscy tworzymy dzieje
Ogólnopolskiego Programu Optymistyczne Przedszkole
autorstwa Ireny Dzierzgowskiej Mireli Nawrot.

XV ZJAZD OPTYMISTYCZNYCH PRZEDSZKOLI
COACHING I ROZWÓJ W EDUKACJI
XV Konferencja odbędzie się w WARSZAWIE w hotelu Radisson Blu SOBIESKI
w terminie od 31.03. 2016 do 02.04.2016
Dlaczego warto uczestniczyć w XV ZJEŹDZIE OP












Bo zdobędziesz informacje.
Bo warto brać sprawy w swoje ręce.
Bo dowiesz się czego szukasz, aby Twoje przedszkole było wyjątkowe.
Bo nowa wiedza i nowe techniki przynoszą nowe efekty.
Bo są nowe badania.
Bo przeżyjesz cudowne pozytywne emocje.
Bo dokonasz podsumowania i refleksji w zakresie jakości pracy.
Bo spodobasz się innym, bo poznasz podobnych sobie.
Bo zainteresujesz się wspólnymi propozycjami.
Bo trenujesz optymizm.
Bo zabierzesz nowe pomysły do swojego przedszkola.

I Z KAŻDEGO INNEGO WAŻNEGO POWODU!!!
Dla kogo?
 Dla zaproszonych przedstawicieli Ministerstwa Edukacji , gmin i wydziałów
edukacji.
 Dla dyrektorów optymistycznych przedszkoli.
 Dla gości i studentów pedagogiki.
 Dla koordynatorów programu optymistyczne przedszkole.
 Dla nauczycieli z optymistycznych przedszkoli.
 Dla formalnych i nieformalnych liderów zespołów z przedszkoli.
Co będzie w programie konferencji ?
NOWOŚĆ Coaching
i umiejętności, coaching w edukacji, coaching w życiu
i w pracy, procesowe kierowanie rozwojem dziecka, jak poszukiwać innowacji w
przedszkolu, jak inwestować w zasoby ludzkie, zasady zarządzania sobą, rozwój
umiejętności życiowych, zasady pracy w grupie.

Wykłady, warsztaty, wystąpienia gości, wręczanie Certyfikatów, Nagrody
Perła Optymizmu, Dyplomy, Herby Optymizmu, prezentacje optymistycznych
przedszkoli, Innowacje ROKU, dyskusje, spotkania, wizyty w optymistycznych
przedszkolach w Warszawie, wizyta w Polskim Radiu ( W TRAKCIE ROZMÓW)
rozmowy kuluarowe, wspólne posiłki i czas spędzony razem.
W konferencji wystąpią wspaniałe kobiety z Ośrodka PARTNER, z Uniwersytetów,
z Niemiec, psycholog i pedagog, nauczycielki i dyrektorki z optymistycznych
przedszkoli z Polski, Rektor Optymizmu, goście i uczestniczki konferencji.
PAMIĘTAJMY Unikatową cechą Zjazdów jest ich zwięzłość i prostota w ciągu trzech
dni uczestnicy poznają nową wiedzę, omawiają sprawdzone modele prowadzenia
przedszkoli, strategie skutecznego rozwoju, wyzwalają swoją energię i optymizm.
Możliwie szybko mogą wszystko zastosować dla dzieci, rodziców, nauczycieli w
każdym OPTYMISTYCZNYM Przedszkolu. Wymieniają się doświadczeniami,
wizytówkami, materiałami ze swojej pracy. Wydarzenie jest dostępne tylko raz
w roku serdecznie zapraszamy.
WAŻNE Uczestnicy do dnia 28 STYCZNIA 2016r. zgłaszają swój akces
uczestnictwa na formularzu, ilość miejsc na zjazd jest limitowana.
Koszt udziału w konferencji pakiet A 1 osoba 1248,00 zł, w tym dwa noclegi,
2 śniadania, 2 kolacje, 1 lunch, przerwy kawowe z owocami i ciastem, sala
konferencyjna, nagłośnienie, materiały dydaktyczne, piśmiennicze, w pokoju
kawa i herbata ekspres do kawy, pokoje dwuosobowe, wi-fi, menu w formie
bufetowej, wykładowcy.
Koszt udziału w konferencji pakiet B 1 osoba 784,00 ,bez noclegów i śniadań,
pozostałe elementy j.w

Zgłoszenia należy kierować na adres: partner25onet.pl
Wszelkich dodatkowych informacji udziela MIRELA NAWROT 604-379-200
ZAPRASZAMY SERDECZNIE, CZEKAMY NA CIEBIE WARTO PRZEŻYĆ TO RAZEM!!!

WAŻNE informacje DLA WSZYSTKICH.
1.INNOWACJE ROKU NALEŻY ZGŁASZAĆ DO 25 LUTEGO 2016.
2. Materiały do Certyfikatu należy przesyłać na adres PRZEDSZKOLE
NIEPUBLICZNE STOKROTKA, 44-100 Gliwice, ul, Studzienna 1 z dopiskiem
Optymistyczne przedszkole do dnia 28 LUTY 2016r.
3.Tematy dla zainteresowanych osób wystąpieniem na XV Konferencji w
ramach sieci uczących się przedszkoli SUPEŁ. Czas wystąpienia 20 min.

1. Praktyczny poradnik optymistycznego rodzica.
2. Kreatywne zabawy naszych dzieci.
3. Sztuka dekoracji optymistycznego przedszkola.
4. Udane projekty optymistycznego przedszkola.
5. Czego chce optymistyczny przedszkolak.
6. Technologia w optymistycznym przedszkolu.
7. Art optymizm.
8. Optymistyczna kadra - sukcesy indywidualne i zespołowe.
9. Koncepcja pracy optymistycznego przedszkola.
10. Optymistyczna przyszłość? Nowe wizje i pomysły.
4. Nominacje do Perły Optymizmu należy przesłać do 22 lutego 2016r.
formularz u Rektora Optymizmu Katarzyny Pawlik Przedszkole Nr 334
w Warszawie.
5. Przedszkola w Warszawie, zaprezentują swoje placówki przeprowadzą
wizyty studyjne w zakresie podanym przez siebie. Wykaz przedszkoli w
załączniku.
6. Materiały do Sieci SUPEŁ można przesyłać do ODIKU PARTNER do 22 lutego
2016r.
7. Zaproszenia, INFORMACJE DLA specjalnych gości należy przesłać listę do
ODIKU PARTNER. Warto zaprosić również koleżankę, która nie jest w OP.

