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7 Nawyków
Skutecznego Działania
dla Szkół
Program wdrożeniowy

Dlaczego Leader in Me?
Program Leader in Me pozwala zmienić szkołę w miejsce przyjazne, przeciwdziała agresji i przemocy, uczy
samodyscypliny, dążenia do wytyczonego celu, systematycznej pracy i nauki. Spójny program, oparty na
doskonałej metodzie 7 nawyków skutecznego działania Stephena R. Covey’a, sprawdził się w ponad 3
tysiącach szkół na całym świecie i wymiernie podniósł
ich wyniki. Program oferuje bogate zasoby gotowych
materiałów i scenariuszy lekcji, wspiera nauczycieli,
pomaga angażować rodziców.

Dlaczego my?
Firma FC EDU posiada wyłączną licencję
na realizowanie programu Leader in
Me oraz innych szkoleń opartych na 7
nawykach skutecznego działania Stephena R. Covey’a w obszarze edukacji.
Działamy w ramach międzynarodowej
sieci FC Education, stale doskonaląc
metody i materiały szkoleniowe. Pracujemy z wybranymi, doświadczonymi
trenerami. Założycielki firmy mają
doświadczenie z zakresu zarówno pracy
w polskich szkołach, jak też prowadzenia szkoleń i rozwiązywania problemów
wychowawczych.
Ile to to trwa?
Optymalnie 3 lata, bo taki czas pozwala
na uzyskanie trwałej zmiany w mentalności pracowników szkoły i wprowadzenie nowej kultury organizacyjnej.
Czy to obciąża nauczycieli?
Program Leader in Me wspiera nauczycieli, daje im konkretne narzędzia do
radzenia sobie z konfliktami, wyzwaniami, problemami wychowawczymi.
Nauczyciele w ciągu roku przechodzą
zaledwie kilka dni szkoleniowych z
naszymi trenerami. Chętni do bliższej
współpracy spotykają się np. raz na
miesiąc z trenerami, by uzyskać pomoc
we wdrażaniu programu w klasach.
Co to daje?
Po przejściu procesu szkoleń i wdrożenia,
szkoła może uzyskać prestiżowy tytuł
Szkoły-Latarni. Ułatwiamy współpracę
i wymianę doświadczeń ze szkołami
w kilkudziesięciu krajach świata, gdzie
program Leader in Me jest obecny.
Placówka przyciąga uczniów przyjaznym klimatem i dobrymi warunkami do
nauki.
Jak dowiedzieć się więcej?
Na wszelkie pytania odpowiemy w rozmowie osobistej lub telefonicznej albo
mailem.

Telefon: 600 812 620,
mail: kontakt@fcedu.pl
- jest do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.fcedu.pl
oraz na Facebooka - FCEdukacja

