
Program 2giej edycji eduSzkoły Metodyka  
 
 
Moduł 01. Metodyk się komunikuje  
Trener: Joanna Berendt 
 
W trakcie tego modułu dowiesz się:  

● jak dawać informację zwrotną, żeby zachęcić, a nie zniechęcić.  
● jak precyzyjnie formułować myśli  
● jak sprawnie przekazywać informację  
● jak budować zaufanie  
● jak budować relacje  w zespole  
● jak rozwijać umiejętność komunikacji - z całym zespołem oraz uczniami, rodzicami i 

koordynatorami. 
● jak budować relacje, uwzględniając potrzeby i typy osobowości 
● jak udzielać i przyjmować informację zwrotną  

 
Moduł 02. Metodyk hospituje  
Trener: Luiza Wójtowicz-Waga  
 
W trakcie tego modułu dowiesz się:  
 

● co to jest idealna lekcja  
● jak przygotować siebie i lektora do hospitacji  
● o co zadbać przed / w trakcie i po hospitacji  
● co to jest Model Góry Lodowej i dlaczego jest ważny  
● co to jest obserwacja z tezą  
● kiedy zapowiadać a kiedy nie zapowiadać hospitacji?  
● po co i jak zorganizować obserwacje koleżeńskie  
● jak stworzyć formularz hospitacyjny 
● jakie narzędzia stosować do przeprowadzenia hospitacji  
● jak przeprowadzić feedback rozwojowy  
● jakie rozmawiać z lektorem w zależności od jego typu osobowości  

 
 
 
Modył 03. Metodyk Sprzedaje.  
Trenerki: Aldona Serewa, Anna Popławska  
 
W trakcie tego modułu dowiesz się 
 

● jak badać potrzeby szkoleniowych ucznia,  
● jak budować programy rozwojowe,  
● jak formułować cele rozwojowe,  
● jak dobierać narzędzia  
● jak definiować potrzeby ucznia i sponsora szkolenia (narzędzia i techniki badania potrzeb) 
● jak przeprowadzić pierwszy kontakt z klientem (techniki aktywnego słuchania, narzędzia 

niezbędne w skutecznej rozmowie z przyszłym kursantem, wypracowanie formularza analizy 
potrzeb, uświadamianie celów szkolenia i jego przebiegu 

● jak skutecznie reklamować kurs / szkolenie  
● jak reklamować produkt w Internecie? (Adwords, SEO, mailing, blog) 



● jak przygotować langing page 
 
 
Moduł 04. Metodyk motywuje.  
Trener: Krystyna Breszka  
 
W trakcie tego modułu dowiesz się:  
 

● jakie są typy osobowości lektorskiej i jak sobie z nimi radzić. 
● jakie narzędzia i techniki motywujące stosujemy w szkole językowej 
● jakie są spojrzenia na motywację („marchewkokij” a „trzeci popęd”, zasada Sawyera) 
● kim jest lider partnerstwa i lider przemocy ( rola, narzędzia, wyzwania) 
● jak przejść od oporu do zaangażowania- Metoda  
● co to jest Instant Influence jako narzędzie pracy metodyka w szkole językowej 
● jak przeprowadzić wywieranie wpływu na tych, którzy chcą zmiany 
● jak przeprowadzić wywieranie wpływu na „opornych” 
● jak przeprowadzić wywieranie wpływu na siebie 
● co to jest model DISC (7 zasad pracy z wykorzystaniem modelu DISC, poznaj siebie i swoich 

lektorów - 4 główne typy osobowości i jak je rozpoznać, typy mieszane, mocne i słabe strony 
4 rodzajów osobowości , 4 klucze dostępu czyli co motywuje DISC) 

● jak radzić sobie z różnymi typami osobowości: Wesołek, Ciepłe Kluchy, Złośnik, Narzekacz 
 

Moduł 05. Metodyk Rekrutuje.  
 
W trakcie tego modułu dowiesz się:  
 

● jak pisać, jak czytać ogłoszenie rekrutacyjne  
● jak analizować CV i  list motywacyjny  
● prawdziwe przykłady ogłoszeń dawanych przez szkoły 
● Rozmowa kwalifikacyjna - jak ją przeprowadzać, jakie pytania zadawać (scenki rekrutacyjne) 
● czy przeprowadzać testy wiedzy i kompetencji, testy językowe 
● jak zorganizować lekcję próbną lub inną próbkę umiejętności 
● czy i jak badać referencje 
● jak ustalać warunki współpracy. 
● jak wdrożać lektora/pracownika  

 
 
Moduł 06. Metodyk szkoli  
Trener: Luiza Wójtowicz-Waga  
 
W trakcie tego modułu omówione zostaną:  
 

● Techniki prowadzenia efektywnych warsztatów rozwojowych dla lektora i klienta 
● Badanie potrzeb lektorów - narzędzia  
● Budowanie programu warsztatu - zasady, pułapki  
● Kontrakt szkoleniowy - cele, zasady, wdrożenia  
● Metody aktywne - typy metod aktywnych, inne narzędzia warsztatowe  
● Proces grupowy  
● Weryfikacja efektywności szkolenia - narzędzia  



● Budowanie programów rozwojowych dla całej szkoły  
 
 
 
 
 
 


