Karta informacyjna o szkoleniu
22.09.2018, Łódź, Sensoplastyka® - Trener 1st.

Nazwa szkolenia

Sensoplastyka® - Trener 1st.

Koszt udziału w szkoleniu (cena)

500.00 zł brutto / osoba

Typ szkolenia

szkolenie stacjonarne

Forma szkolenia

szkolenie praktyczno-teoretyczne

Termin szkolenia

22 wrzesień 2018
godz. 13:00-17:30

Czas trwania szkolenia

6 x 45min (godziny dydaktyczne)
4,5h

Miasto szkolenia

Łódź

Miejsce szkolenia

Stadion Miejski Widzew Łódź
wejście nr 6, parter al. Piłsudskiego 138
92-300 Łódź
(sala szkoleniowa wynajmowana)

Podmiot szkolący / organizator

Inkubator Inspiracji
Pracownia Twórczej Edukacji i Rozwoju
Izabela Stefańska
ul. Puchacza 6 / 1
20-323 LUBLIN
tel. 783 269 956
www.inkubatorinspiracji.pl
kontakt@inkubatorinspiracji.pl

Certyfikaty jakości usług

------

Podstawa prawna prowadzonej
działalności

CEIDG NIP: 946-239-26-54

Osoba prowadząca szkolenie

Izabela Stefańska
Autorka metody Sensoplastyka® oraz programu Trener Kreatywnego Wczesnego Rozwoju™ . Specjalizuje się w
nowatorskiej pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat. Coach, pedagog twórczości, założycielka Inkubatora
Inspiracji.

Wymagania kwalifikacyjne

Ukończone szkolenie "Sensoplastyka® - Wstęp".
(może być ukończone tego samego dnia)
Nie ma możliwości pominięcia szkolenia "Sensoplastyka® - Wstęp".
Po ukończeniu szkolenia "Sensoplastyka® - Wstęp" można szkolenie "Sensoplastyka® - Trener
1st." ukończyć także w innym terminie.

Sposób i forma zaliczenia

zaliczenie następuje poprzez uczestnictwo w szkoleniu w pełnym wymiarze czasu trwania
szkolenia

dokument poświadczajcy
ukończenie szkolenia

certyfikat otrzymywany bezpośrednio po zakończeniu szkolenia

Cele kształcenia

-wyeliminowanie działań niezgodnych z Zasadami Pracy zajęć marki Sensoplastyka®
-poszerzenie znajomości właściwości substancji sensorycznych tworzonych na bazie produktów
spożywczych
-rozwój znajomośći kompetencji inter- oraz intra-personalnych oraz sposobu wspierania ich
rozwoju poprzez zajęcia marki Sensoplastyka®
-przygotowanie do prowadzenia zajęć pod marką "Sensoplastyka®"

Nabywane uprawnienia

Po ukończeniu szkolenia “Sensoplastyka® - Trener 1st.” uczestnik otrzymuje uprawnienie do
posługiwania się nazwą “Sensoplastyka®” dla określenia prowadzonych przez siebie zajęć
ZGODNIE Z ZASADAMI PRACY zajęć marki Sensoplastyka®.
Nazwę można używać tylko w sposób zgodny z Zasadami Używania Nazwy poznanymi na
szkoleniu.
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Właścicielem zastrzeżonego znaku towarowego Sensoplastyka® jest Inkubator Inspiracji.
Znak Sensoplastyka® został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
pod numerem R-283938.
Opis szkolenia

Sensoplastyka® to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100lat.
Naszym celem jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez
odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu
coachingowym. Materiały sensoryczne na zajęciach Sensoplastyka® opierają się tylko i wyłącznie
na wykorzystaniu bezpiecznych produktów spożywczych. Dlatego Sensoplastyka® jest
odpowiednia zarówno dla niemowląt jak i dzieci o wiele starszych.
Szkolenie podzielone jest na dwa bloki tematyczne:
rozszerzony warsztat praktyczny Sensoplastyka®,
coachingowe kompetencje Trenera Sensoplastyka®.
Podczas szkolenia rozszerzamy nasz warsztat tworzenia materiałów sensorycznych
Sensoplastyka®. Główny filar tego szkolenia to warsztat coachingowy Sensoplastyka® Trener
1st. Podczas zajęć rozwijamy własne kompetencje intra oraz interpersonalne niezbędne dla
zachowania satysfakcji z własnego życia oraz niezmiernie istotne w pracy z drugim człowiekiem.

Harmonogram szkolenia

13:00-13:10 - rozpoczęcie, wprowadzenie
13:10 - 16:30 - rozszerzony warsztat praktyczny Sensoplastyka®
16:30 - 17:15 - coachingowe kompetencje Trenera Sensoplastyka®
17:15-17:25 - podsumowanie
17:25-17:30 - zakończenie i rozdanie certyfikatów
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