OFERTA
WARSZTATÓW
IMOPEKSIS
KOMUNIKACJA

PROWADZĄCY
TADEUSZ HUCIŃSKI

TOMASZ WILCZEWSKI

Pedagog, trener klasy mistrzowskiej
w koszykówce, profesor kultury fizycznej,
psycholog sportu. Posiada 20-letnie
doświadczenie w pracy trenerskiej kadry
narodowej (396 meczów) w koszykówce
kobiet, 30-letnie w pracy trenerskiej
w zawodowej lidze koszykówki kobiet
i mężczyzn (1860 meczów), uczestniczył
w 10 finałach mistrzostw Europy, sięgając m.in.
po wicemistrzostwo Starego Kontynentu.

Pedagog, magister wychowania fizycznego,
ukończył AWFiS w Gdańsku. Nauczyciel w
Szkole Podstawowej z 10-letnim stażem,
trener pierwszej klasy w koszykówce. Były
zawodnik ligi zawodowej, od 10 lat trener
koszykówki młodzieżowej. Współautor
czterech podręczników z zakresu
pedagogiki, kultury fizycznej i sportu.
Certyfikowany wykładowca światowego
systemu badań zachowań Extended Disc.

CO PO WIZYCIE DUETU
HUCIŃSKI & WILCZEWSKI
ZMIENI SIĘ W WASZEJ AKADEMII?
Wizyta Hucińskiego z Wilczewskim zmieni Wasze myślenie o wychowaniu dzieci
i pozwoli zrozumieć, jak wspomagać ich naturalny proces rozwojowy.
Nauczycie się odpowiedniej komunikacji, dzięki której Wasi podopieczni będą
szczęśliwi w rodzinie, w pracy oraz będą potrafili radzić sobie w sytuacjach porażek
i zwycięstw.
Prelegenci wyjaśnią Wam, w jaki sposób dziecko kształtuje własne postawy i co ma
na nie wpływ.
Pokażą też, jak zmiana słowa „ja” na rzecz rozumienia partnera („ty”) i zespołu („my”)
oddziałują na przeniesienie człowieka na wyższy poziom społeczny.
Na bazie własnych doświadczeń i sytuacji praktycznych przedstawią także w jaki
sposób można negocjować z podopiecznym.

DLACZEGO WARTO?
Wiedza, którą poznacie, jest ponadczasowa.
Wykorzystacie ją zarówno na boisku, jak i w pracy oraz w życiu prywatnym.
Prelegenci dopasowuje program szkolenia (minimum miesiąc przed jego datą) do
potrzeb i poziomu zaawansowania oraz doświadczenia trenerów w akademii.
Dzień spędzony w towarzystwie Hucińskiego i Wilczewskiego zainspiruje Waszych
trenerów do tego, by podchodzić do dzieci w sposób zgodny z ich naturą, w oparciu
o najnowsze naukowe trendy.
Zmiana komunikacji z dziećmi w Waszej akademii wydatnie wpłynie na ich rozwój
oraz sportowe sukcesy.
Trenerzy po spotkaniu otrzymają 3 egzemplarze książki “Współczesna Pedagogika”
oraz paczkę materiałów szkoleniowych, do dalszego zgłębiania metodologii
“IMOPEKSIS”.
Każdy trener otrzyma także silikonową opaskę z dewizą prof. Hucińskiego: “Nie
obwiniaj, nie oceniaj, nie porównuj!” oraz możliwość zakupu książki “Współczesna
Pedagogika”, której autorami są prelegenci, bez dodatkowych kosztów przesyłki.

PRZYKŁADOWY PROGRAM DNIA
Z DUETEM HUCIŃSKI & WILCZEWSKI
08:00 Przyjazd prelegenta
09:00-11:15 Czym jest IMOPEKSIS?
11:15-11:30 Przerwa kawowa
11:30-12:45 Sposoby komunikacji z zawodnikiem i zespołem dla zbudowania
autorytetu trenera
12:45-13:00 Przerwa kawowa
13:00-14:30 Metody i sposoby budowania spójnego zespołu sportowego
w oparciu o zachowania naturalne zawodników
14:30-15:30 Przerwa obiadowa
15:30-17:00 Część praktyczna na boisku piłkarskim
17:00-18:00 Przerwa
18:00-22:00 Dyskusja i kolacja z prelegentem
* z racji tego, że różne akademie są na różnym poziomie rozwoju, prelegent
dopasowuje program do ich potrzeb oraz dotychczasowych doświadczeń z metodą
“IMOPEKSIS” i “Współczesna Pedagogika”.

CENA OD 2500 ZŁ*
CENA OBEJMUJE:
Jednodniowe szkolenie (zaczynamy lub kończymy dyskusją / kolacją).
Webinar z prelegentem miesiąc po szkoleniu (podczas którego omawiane
przez trenerów są napotkane na ich drodze problemy - od ostatniego
spotkania)*.
Ewaluację działań w klubie w trakcie tego miesiąca (online).
Oprawę medialną*.

* W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU TEMATYCZNEGO I LICZBY SZKOLEŃ.

ORGANIZACJA
PO STRONIE KLUBU
POZOSTAJE:
rezerwacja sali wykładowej
rezerwacja boiska na czas
części praktycznej
organizacja noclegów oraz
wyżywienia dla prelegenta i
ekipy EkstraTrener

OPRAWA
MEDIALNA TO:
uczestnictwo w szkoleniu
ekipy EkstraTrener
możliwość poprowadzenia
panelu dyskusyjnego w
wieczornej części spotkania
przygotowanie relacji video ze
szkolenia, do wykorzystania w
kanałach klubu
publikacja relacji wraz z
oznaczeniem klubu na
profilach EkstraTrener
(facebookowym i twitterowym)

CERTYFIKACJA
W ZWIĄZKU Z LICZNYMI ZAPYTANIAMI
ZWIĄZANYMI Z FINANSOWANIEM SZKOLEŃ Z
TYTUŁU PROGRAMU CERTYFIKACJI SZKÓŁEK PZPN
INFORMUJEMY, ŻE ISTNIEJE
MOŻLIWOŚĆ STWORZENIA INDYWIDUALNEJ
OFERTY DLA KLUBU - W SKŁAD KTÓREJ
WCHODZIŁBY CAŁY CYKL SZKOLEŃ
Z BEZPOŚREDNIO DOPASOWANYM DO DANEJ
SZKÓŁKI PROGRAMEM.

KIEDY?
DATA SZKOLENIA JEST INDYWIDUALNIE
DOPASOWYWANA DO KALENDARZA KLUBOWEGO,
W OPARCIU O DOSTĘPNOŚĆ PRELEGENTA.
DLA KAŻDEGO ZNAJDZIEMY JEDNAK
SATYSFAKCJONUJĄCE ROZWIĄZANIE.

KONTAKT
PRZEMEK
662 273 901

facebook.com/EkstraTrener

twitter.com/EkstraTrener

DZIĘKUJEMY
I ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY
kontakt@ekstratrener.pl

