
III Regionalna Konferencja dla dyrektorów oraz kadry 

zarządzającej placówek oświatowych 

Hotel Szafran 

ul. Będzińska 82   41-250 Czeladź 

13.12.2018r 

godz. 10.00 – 14.00 

Temat: Kompetencje dyrektora czyli zarządzanie zasobami 

poprzez wywieranie wpływu 

Zapisy online: na stronie fundacji: WWW.fundacjanaszezaglebie.com.pl 

Link do zapisów: http://fundacjanaszezaglebie.com.pl/event-registration/?ee=2 

Tel. 791398061 ,  504062665 

mail: fundacjanaszezaglebie@gmail.com 

Program: 

9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników – poczęstunek kawowy 

10.00 -10.10 – otwarcie konferencji, powitanie uczestników  

10.10 – 11.30– kompetencje kluczowe dyrektora XXI wieku- Agnieszka Skwara 

11.30 – 11.50 – poczęstunek kawowy. 

11.50 – 13.20 - sztuka wywierania wpływu jako atrybut dyrektora szkoły– Roman Kraczla 

13.20 – 13.30 -  zakończenie konferencji , podsumowanie 

13.30 – 14.00 - Lunch 

Zgłoszenia do dnia  30.11.2018  lub do wyczerpania miejsc, 

 wpłata do dnia 08.12.2018 

Konto: 62 1050 1269 1000 0090 7607 7032   z dopiskiem: „ III Konferencja dla dyrektorów” 

*Faktury będą rozdawane w dniu konferencji lub na życzenie wysyłane pocztą/on-line. 

 

Sylwetki prelegentów 

http://www.fundacjanaszezaglebie.com.pl/
http://fundacjanaszezaglebie.com.pl/event-registration/?ee=2
mailto:fundacjanaszezaglebie@gmail.com


 

Psycholog, trener i coach. Posiada certyfikat International Coaching Community (2006). Ukończyła 

także Erickson College. Wykorzystania coachingu do pracy z zespołami uczyła się u Marlin Atkinson 

(Coaching Team Thinking & Team Innovation). Doświadczony trener (rekomendacja II stopnia PTP), 

psychoterapeuta. Specjalizuje się w: • coachingu wizji i misji życiowej • coachingu rozwoju 

osobistego • coachingu przywództwa • coachingu menedżerskim • coachingu kompetencji 

zawodowych oraz coachingu kompetencji trenerskich. 

 

 

Roman Kraczla jest trenerem z ponad 20-letnim doświadczeniem i specjalistą w zakresie metodologii 

szkoleń i psychologii biznesu, a także autorem wielu opracowań szkoleniowych i rozwojowych. 

Absolwent socjologii i ekonomii, obecnie prezes SMG/KRC HR, w latach 1996-2001 Dyrektor 

Dystryktu Południowego ds. Szkoleń w Amplico AIG Life. Doradca ds. Szkoleń i Rozwoju Górniczej 

Agencji Pracy w Katowicach. Ekspert w zakresie szkoleń kadry managerskiej i sił sprzedażowych w 

dużych organizacjach gospodarczych, prowadził zajęcia szkoleniowe dla m.in. Nestle Purina Polska, 

Skoda Polska, Honda Polska, KIA Polska, Passuss Warszawa, Prokom S.A., Jastrzębska Spółka 

Węglowa, Amplico AIG Life, Oknoplast Kraków, Betafence Sp. z o.o. Twórca programów 

szkoleniowych dla studiów podyplomowych z zakresu psychologii biznesu i wywierania wpływu oraz 

zarządzania zasobami ludzkimi realizowanymi przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, 

współtwórca programów szkoleniowych oraz trener w ramach projektu EFS Inwestycja w Kadry oraz 

ekspert kluczowy ds. pośrednictwa pracy w programie Inicjatywa 1. Współautor programów 

rozwojowych oraz outplacementowych realizowanych dla populacji pracowników branży węglowej 

na Górnym i Dolnym Śląsku. 


