
Model CIE Edukacji w Plenerze dla firm

 

jest skuteczny dla motywacji i rozwoju pracownika – efekty „tu i teraz” oraz kontynuacja
w kolejnych etapach;
jest innowacyjny, ciekawszy niż obecna oferta na rynku, a sala szkoleniowa jest w pełni
zastąpiona realizacją w plenerze;
jest dostosowany do dzisiejszych czasów pandemicznych pod względem bezpieczeństwa
uczestników i skuteczności prowadzenia szkolenia;
w wyjątkowy sposób wspiera budowanie zespołów, rozwija kompetencje komunikacji i
współpracy;
wzmacnia umiejętności liderskie i branie odpowiedzialności.

Szukasz wyjątkowego modelu szkoleniowego, który:

Oferta Centrum Innowacyjnej Edukacji jest tym, czego potrzebuje Twoja firma i
jej pracownicy:

program bazuje na modelu Edukacji w Plenerze -
unikalnej metodzie nauki ułatwiającej wzmacnianie
wewnętrznej motywacji i rozwój tzw. kompetencji
miękkich dzięki obcowaniu z przyrodą;
korzystamy z autorskiego modelu ewaluacyjnego
CIE stworzonego z 5 parametrów zawierających
kluczowe kompetencje do wykorzystania w
przyszłości.

Dlaczego Edukacja w Plenerze?
 Obcowanie z naturą oraz zdystansowanie się od

codziennych obowiązków i schematów zapewnia
idealny czas na autorefleksję. Proces ten wspierają
Trenerzy Outdooru, którzy pomagają przenieść
doświadczenia zdobyte podczas wyprawy na realne
sytuacje firmowe. Edukację w Plenerze
wprowadzamy dzięki wieloletniej współpracy z
Uniwersytetem Edynburskim. 
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Edukacja w
Plenerze



Dla kogo jest skierowana oferta?

pracownicy, którzy wdrażają zmiany w firmie; 
kadra menedżerska chcąca zwiększyć swoją
efektywność zarządzania i/lub przećwiczyć swoją
decyzyjność w sytuacjach kryzysowych;
zespoły i działy pragnące polepszyć swoją
współpracę;
kadra kierownicza mierząca się ze zjawiskiem
„wypalenia zawodowego” i stojąca przed nowymi
wyzwaniami w firmie.

Model CIE jest skupiony na rozwoju osobistym, dlatego
z naszych rozwiązań najbardziej mogą skorzystać:

Jak to działa?

Diagnoza – spotkanie się z przedstawicielem firmy, omówienie potrzeb i wybór
najbardziej odpowiadających modułów Edukacji w Plenerze.
Plener – praca w plenerze przez 3, 5 lub 7 dni (łącznie z noclegiem, wyżywieniem i
opcjonalnie wyposażeniem w sprzęt), w tym codzienne sesje grupowe i indywidualne
oraz ćwiczenia rozwijające kompetencje miękkie.
Ewaluacja – raport ekspertów CIE podsumowujący plener i efekty grupy oraz
indywidualna ewaluacja na podstawie 5 parametrów CIE: odporność na stres,
komunikacja, rola w zespole, współpraca i samoocena (poczucie własnej wartości).    

1.

2.

3.
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Przykładowe
moduły

1.Rola i zadania lidera w grupie: 

definicje i obszary odpowiedzialności w ramach
poszczególnych funkcji liderskich;
wzmacnianie skuteczności zachowań w zarządzaniu
ludźmi i zadaniami;
weryfikacja przekonań i założeń lidera;
kluczowe czynniki efektywności zespołu.

2. Budowanie zespołu:
 sposoby diagnozowania poziomu rozwoju zespołu;

narzędzia budowania relacji w zespole;
rola jasnych granic i wyznaczania odpowiedzialności;
inteligencja emocjonalna.

3. W poszukiwaniu energii do działania:
autodiagnoza motywatorów życia;
odkrywanie źródeł motywacji;
fakty i mity na temat motywacji;
motywacja oparta na mechanizmach neuronalnych.

5. Budowanie odporności psychicznej:
 autodiagnoza odporności psychicznej w oparciu o kwestionariusz MTQ48;

wprowadzenie do Modelu odporności psychicznej 4C (poczucie wpływu/
zaangażowanie/wyzwanie/pewność siebie);
jak Twoja odporność psychiczna wpływa na Twoje codzienne funkcjonowanie i
podejmowanie decyzji?

6. Elementy treningu mentalnego:
 wprowadzenie do modelu odporności psychicznej 4C;

odporność psychiczna w praktyce (mam wpływ, zaangażowanie) i poczucie pewności w
siebie.

4. Jak budować szczęśliwe życie na największych atutach:
 talenty “neuronalne” (metodologia oparta na badaniach Gallupa);

diagnoza najsilniejszych talentów neuronalnych (teoria 5 talentów M.Buckinghama i D.O.
Cliftona);
od czego zależy sukces? (teoria geniuszu wg Thomas’a Scheff’a, inteligencji wielorakich
Howarda Gardnera, Żywioł wg Kena Robinsona oraz w oparciu o najnowsze badania z
obszaru neurodydaktyki).
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7. Projekty interdyscyplinarne w firmie:
 co dwie głowy to nie jedna; 

wychodzenie ze strefy komfortu;
praktyczne przykłady wdrożonych projektów
interdyscyplinarnych.

Czym jest Centrum Innowacyjnej Edukacji?

Centrum Innowacyjnej Edukacji, CIE, powstało w
2015 roku. Jesteśmy fundacją działającą na rzecz
rozwoju edukacji, w szczególności poprzez
wprowadzanie i popularyzację nowoczesnych metod
uczenia się oraz wspieranie osobistego, społecznego
i zawodowego rozwoju uczestników naszych
projektów. W roku 2015 stworzyliśmy również
międzynarodową sieć organizacji zaangażowanych w
innowacyjne metody edukacji – New Education
Forum www.newducationforum.com.
Od 2018 roku z sukcesem wdrażamy opracowany
przez jednego z głównych partnerów fundacji -
Uniwersytet Edynburski - model Outdoor Learningu,
czyli Edukacji w Plenerze. Zgodnie z tym modelem
nasze działania osadzamy w plenerze realizując
kilkudniowe wyprawy na terenie Polski, Irlandii i
Hiszpanii.

O nas

8. Jak Twój sposób myślenia przekłada się na Twój sposób
działania:

co Cię wzmacnia, a co może być Twoim potencjalnym
ograniczeniem;
ewolucja w działaniu - budowanie Planu Indywidualnego
Rozwoju.
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Współpracujemy m.in z:

Należymy do sieci:

Zapraszamy do kontaktu, celem
przygotowania oferty indywidualnej:

Kontakt:  Wojciech Kamiński
Tel.:  606 805 798

Mail:  wkaminski@ciedu.eu
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