
Bądź SMART - rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych młodzieży 
 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!, organizator Programu Rozwoju 
Przedsiębiorczości w ramach akcji społecznej Tydzień dla Oszczędzania (www.tdo.edu.pl), zaprasza 
na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli przedsiębiorczości ze szkół ponadgimnazjalnych. 
 
Miejsca i terminy szkoleń:  
 
Poznań 01.12.2018 (piątek)  g. 12:30-18:30 
Katowice 08.12.2017 (piątek)  g. 12:30-18:30 
Wrocław 16.02.2018 (piątek)  g. 12:30-18:30 
Białystok 23.02.2018 (piątek)  g. 12:30-18:30 
Kraków 02.03.2018 (piątek)  g. 12:30-18:30 
 
Każdy z nas dostrzega konieczność rozwoju postawy przedsiębiorczej młodzieży. Rozwój w tym 
obszarze na etapie edukacji szkolnej, jak i później w procesie uczenia się przez całe życie, jest 
jednym z najważniejszych zadań i będzie procentować w obszarze zawodowym, jak i osobistym oraz 
społecznym. Przedsiębiorczość to jedna z kluczowych kompetencji wymieniana w szeregu 
dokumentów Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Pomaga ona dostosować się do  
zmian na świecie, zwiększa elastyczność myślenia i działania, stanowi ważny czynnik innowacji. 
Postawa taka jest istotna na każdym etapie życia i jest wysoko ceniona na rynku pracy.  
 
CELE WARSZTATÓW: 
 

● Przygotowanie do przedsięwzięć przedsiębiorczych młodzieży w oparciu o narzędzia 
planowania realizacji projektu, m.in. Matrycę Realizacji Projektu, SMART, Siatkę Celów. 

● Zapoznanie z technikami skutecznej prezentacji. 
● Dostarczenie nauczycielom praktycznych narzędzi służących do pracy z uczniami 

ukierunkowanej na rozwój postaw przedsiębiorczych. 
 
Dlaczego warto uczestniczyć: 

● Przekazujemy gotowe materiały do pracy z uczniami, które są spójne z podstawą 
programową. 

● Przekazujemy praktyczne pomysły i porady dotyczące uatrakcyjnienia zajęć z 
przedsiębiorczości. 

● Uczymy metod wyznaczania i planowania celów z uczniami. 
● Uczymy zasad skutecznej realizacji projektów oraz technik prezentacji. 

 
Program warsztatów: 
 
Na warsztatach nauczyciele poznają praktyczne zastosowanie planu realizacji projektu oraz metody 
wyznaczania celów SMART. Dzięki warsztatom mogą wzbogacić zajęcia z uczniami praktycznymi 
narzędziami wykorzystywanymi do osiągania celów biznesowych.  
 
Rozwój kompetencji przedsiębiorczych uczniów w zakresie: 

● komunikacji i współpracy zespołowej, 
● planowania projektu np. przedsięwzięcia, własnych działań, opracowania planu realizacji 

projektu wraz z agendą niezbędnych do podjęcia działań, 
● planowania kluczowych dla realizacji projektu zasobów, 
● tworzenia zespołów i wyznaczania zadań związanych z realizacją projektu, 
● technik prezentacji. 

 
Warsztaty są planowane na 6 godzin pracy. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie: (można 
wybrać miejsce szkolenia spośród 5 miast i terminów). Liczba miejsc ograniczona: 20 osób na 
warsztat. Materiały dla uczestników szkolenia (do pobrania). 
 



TRENER 
 
ARKADIUSZ DYL 
COACH, TRENER, KONSULTANT 
Ponad 1000 dni szkoleniowych,  
16 lat doświadczenia trenerskiego, 
ponad 500 godzin coachingu. 
 
Doświadczenie zawodowe zdobywał przez 15 lat 
pełnienia funkcji menedżerskich i 
specjalistycznych w firmach o profilu 
sprzedażowym i usługowym. Od 2001 jest 
przedsiębiorcą. Świadczy usługi doradcze, 
szkoleniowe i coachingowe. Certyfikowany 
Coach International Coaching Community, 
konsultant i doradca biznesowy. Absolwent programu „The Essential of Systemic Coaching and 
Constellations” CCE, ICF. Absolwent socjologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Jest autorem programów szkoleniowych z dziedziny coachingu menedżerskiego, kompetencji 
przedsiębiorczych, sprzedaży i zarządzania. Prowadzi treningi umiejętności, wykorzystując 
metodologię warsztatową – organizowania i wykorzystywania doświadczeń uczestników, dzięki 
czemu odbiorcy jego szkoleń podkreślają praktyczność. Prowadzi zajęcia na studiach 
podyplomowych w Wyższej Szkole Prawa i Zarządzania im. Chodkowskiej w Warszawie. 
Pasjonat rozwoju osobistego ludzi, mądrych książek, dalekich podróży. Prywatnie mąż i ojciec 3 
synów, mieszka pod Warszawą, a pracuje tam, gdzie znajdzie się grupa osób gotowych doświadczyć 
przygody z własnym rozwojem zawodowym i osobistym. 

Serdecznie zapraszamy do udziału. To szkolenie będą Państwo długo pamiętać! 
 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu. 
 
Dane organizatora: 
Fundacja THINK! 
E. Ciołka 12 lok. 209 
01-402 Warszawa 
tel. 22-642 22 40 lub 609 084 465 
www.think.org.pl  
biuro@think.org.pl  
 
Partnerami Programu Tydzień dla Oszczędzania są: Citi Handlowy i Fundacja Kronenberga przy Citi 
Handlowy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Związek Banków Polskich, Centrum Prawa 
Bankowego i Informacji, Uniwersytet Szczeciński – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. 

 


