
 

 

 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 

oraz  

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 

zapraszają do udziału  

w Ogólnopolskiej Konferencji  

 

Coaching  

– nowa jakość w edukacji i zarządzaniu 

 

Konferencja odbędzie się  

19 kwietnia 2017 r. o godz. 10.30  

w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 

ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, sala H-116. 

 

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja nad miejscem metody coachingu w 

edukacji i zarządzaniu oraz znalezienie odpowiedzi na pytania:  

 

Czy coaching to nowa jakość rozwoju człowieka?  

Jakie znaczenie może mieć coaching w edukacji i zarządzaniu?  

Jak stymulować rozwój kreatywności w procesie edukacji z wykorzystaniem metody 
coachingu?  

Jaki wpływ na osiąganie celów mają umiejętności społeczne i interpersonalne 
człowieka? 

 

 

 

 



Ramowy program konferencji 

10:00–10:30 – Rejestracja uczestników konferencji – Aula H 116 

 

I CZĘŚĆ – SESJA PLENARNA (10:30–12:15) 

10:30–10:45 – Uroczyste otwarcie konferencji 

 Powitanie Gości i Uczestników konferencji – dr Andrzej Zbonikowski – Pełnomocnik 

Rektora ds. studiów podyplomowych AHE, mgr Monika Zabrocka – Kierownik 

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE 

 Uroczyste otwarcie Konferencji – prof. nadzw. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak – 

Rektor AHE, mgr Elżbieta Paciejewska-Stolarz – Dyrektor WODN w Łodzi  

10:45–12:15 – Sesja plenarna 

1. Coaching jako podmiotowa metoda pracy z ludźmi – prof. AHE dr Makary 

Krzysztof Stasiak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (40 min) 

2. Rozwój kreatywności w procesie treningu twórczości – dr Kamila Lasocińska, 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (25 min) 

3. Trening interpersonalny jako metoda wyzwalająca postawę coachingową w 

pracy z ludźmi – dr Sylwia Szymańska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w 

Łodzi (25 min) 

 

12:15–12:45 – Przerwa kawowa i rejestracja na warsztaty 

II CZĘŚĆ – PANEL WARSZTATOWY (12:45–14:15) 

Udział w jednym z proponowanych warsztatów do wyboru: 

1. Coaching jako metoda  wspierająca  rozumienie innych ludzi – dr Sylwia 

Szymańska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (90 min) 

2. Coaching wychowawczy – mgr Grażyna Kujawiak, Wojewódzki Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi (90 min) 

3. Narzędzia coachingowe rozwijające kreatywność ucznia – mgr Daria Lizak-

Grygier, mgr Izabela Janowska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna               

w Łodzi (90 min) 

 

14:15–14:45 – Odbiór certyfikatów po warsztatach 

 



 

Komitet Naukowy: 

 prof. AHE dr Makary Krzysztof Stasiak 

 dr Elżbieta Woźnicka 

 dr Sylwia Szymańska 

 dr Kamila Lasocińska 

 mgr Elżbieta Paciejewska- Stolarz 

Komitet Organizacyjny: 

 mgr Monika Zabrocka 

 mgr Magdalena Rajch 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł (dla studentów AHE 40 zł) i obejmuje: 

 materiały dydaktyczne przygotowane przez AHE oraz książkę Spencer 

Johnson  „Kto zabrał mój ser” 

 przerwę kawową 

ponadto uczestnik otrzymuje: 

 certyfikat potwierdzający udział w konferencji, 

 certyfikat potwierdzający udział w wybranym warsztacie 

UWAGA! Każdy uczestnik konferencji otrzyma w prezencie książkę Spencer Johnson                   
„Kto zabrał mój ser”. 

 

Językiem alegorii i przypowieści autor odkrywa najgłębsze 

prawdy o zmianach dokonujących się w nas i naszym życiu. 

„Ser” to symbol wszystkiego, czego pożądamy w życiu – 

dobrej pracy, udanych relacji z ludźmi, majątku, zdrowia czy 

spokoju duchowego. „Labirynt” to miejsce, w którym 

szukamy tego, czego pragniemy – wymarzona firma, 

szczęśliwa rodzina czy nasza społeczność. „Zawsze jest Nowy 

Ser, niezależnie od tego, czy potrafisz go teraz dostrzec, czy 

nie…” 

 



 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 kwietnia 2017 r.  

Prosimy o nadsyłanie formularza zgłoszeniowego. 

Opłatę konferencyjną prosimy uiszczać na konto: Bank Zachodni WBK S.A.  

25 1090 1304 0000 0001 0104 4736  

W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, Konferencja Coaching. 

 

Kontakt: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 

Tel. 042 63 15 892, mail: iandrzejczak@ahe.lodz.pl.  

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji. 

 

 

Organizator:                                              Partner: 

 

http://ckp-lodz.pl/zgloszenia
mailto:iandrzejczak@ahe.lodz.pl



