


WEŹ UDZIAŁ W WYJĄTKOWYM WYDARZENIU  !!!

28 – 29 MARZEC 2020 r
WILLA WEST ENDE W SZCZECINIE

ZAPISZ DATĘ W KALENDARZU !!!

TWOJA OBECNOŚĆ W TYM WYDARZENIU 

MA ZNACZENIE 



AGENDA KREIS - SOBOTA 28.03.2020 r
8.00 – 8.45 Powitalna kawa  Rejestracja uczestników

8.45 – 9.00

Oficjalne otwarcie Kongresu

9.00 – 11.00

Podstawy prawidłowej komunikacji z dzieckiem w domu i w szkole – prof. T. Huciński i mgr T. Wilczewski

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa 

11.30 – 13.30

Sposoby budowania autorytetu nauczyciela, rodzica i trenera w opinii dziecka - prof. T. Huciński i mgr T. Wilczewski

13.30 – 14.30 Przerwa kawowo – obiadowa 

14.30 – 16.00

Indywidualne wsparcie możliwości psychoruchowych dzieci i młodzieży w edukacji i sporcie – trenerzy Instytutu EEG Biofeedback

Warszawa

Zastosowanie urządzeń i technik wspomagania za pomocą metody dr n. med. Michaela Pakszys – trenerzy Instytut EEG Biofeedback

Warszawa

16.00 – 17.00

Różne systemy dla edukacji i sportu - trenerzy Instytut EEG Biofeedback Warszawa

17.00 – 17.30 Przerwa kawowa 

17.30 – 19.00

EEG Biofeedback – nowoczesna metoda do wspomagania rozwoju oraz zdrowia dzieci i młodzieży. Przykłady z praktyki terapeutycznej –

mgr J. Rysz

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONGRESU 



AGENDA KREIS - NIEDZIELA 29.03.2020 r

8.00 – 8.45 Powitalna kawa, Rejestracja uczestników

8.45 – 9.00

Otwarcie drugiego dnia Kongresu

9.00 – 11.00

Czterostrefowy model zachowań uczniów i nauczycieli. Analiza zachowań indywidualnych i zespołowych w szkole – prof. T. Huciński

i mgr T. Wilczewski

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa 

11.30 – 13.30

Psychologiczne aspekty rozwoju dziecka w okresach sensytywnych - prof. T. Huciński i mgr T. Wilczewski

13.30 – 14.30 Przerwa kawowo – obiadowa 

14.30 – 16.00

Wielowymiarowy model wsparcia zawodnika w nurcie sportu pozytywnego w drodze po zwycięstwo – mgr inż. Tamara Olszewska-

Watracz

16.00 Porozmawiajmy o Kongresie w kuluarach

OFICJALNE ZAMKNIĘCIE KONGRESU 



 KUP SWÓJ BILET JUŻ DZIŚ !
KOSZT BILETU INDYWIDULANEGO 350 zł
 2 dniowy udział w kongresie;

 Przerwy kawowe i obiadowe;

 Certyfikat oraz materiały szkoleniowe z kongresu;

 Pokaz oraz możliwość przetestowania urządzeń EEG Biofeedback podczas przerw;

 Możliwość zakupienia egzemplarza książki „Współczesna pedagogika” z podpisem autorów.

W GRUPIE JEST TANIEJ !!! 

3 BILETY TO KOSZT 999 zł
KOSZT BILETU INDYWIDUALNEGO NA PIERWSZY DZIEŃ KONGRESU 250 zł
 1 dniowy udział w kongresie;

 Przerwy kawowe i obiadowe;

 Certyfikat oraz materiały szkoleniowe z kongresu;

 Pokaz oraz możliwość przetestowania urządzeń EEG Biofeedback podczas przerw;

 Możliwość zakupienia egzemplarza książki „Współczesna pedagogika” z podpisem autorów.

W GRUPIE JEST TANIEJ !!! 

3 BILETY TO KOSZT 666 zł



 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KREIS:
mailowo: adehadex13@gmail.com

Podając:

 Imię i nazwisko uczestnika/ów

 Telefon/y kontaktowe

 Dane do wystawienia faktury

ZAKUP BILETÓW NA KREIS:

 Dokonując przelewu na konto bankowe ING Bank Śląski S.A. Nr: 83 1050 1559 1000 0092 2948 5611

 Podając w treści przelewu imię i nazwisko uczestnika/ów

Po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności otrzymacie Państwo informację zwrotną na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

W przypadku zakupu biletów grupowych należy dokonać jednego przelewu za wszystkich uczestników tworzących "grupę" 

podając w tytule przelewu imiona i nazwiska członków grupy.

Warunkiem uznania zniżki grupowej jest dokonanie 1 przelewu za wszystkich uczestników.

mailto:adehadex13@gmail.com


 PRELEGENCI

Team 

prof. Tadeusz Huciński i mgr Tomasz Wilczewski



 prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Huciński
PEDAGOG, TRENER KLASY MISTRZOWSKIEJ W KOSZYKÓWCE, 

PROFESOR KULTURY FIZYCZNEJ, PSYCHOLOG SPORTU 

 20-lat pracy trenerskiej kadry narodowej w koszykówce kobiet (396 meczów);

 30-lat pracy trenerskiej w zawodowej lidze koszykówki kobiet i mężczyzn (1860 meczów);

 10 finałów mistrzostw Europy; Brązowy medal mistrzostw świata w koszykówce kobiet (1993);

 Członek Komisji Sportu Profesjonalnego Ministerstwa Sportu;

 Członek Komisji Dyscyplinarnej;

 Członek Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

 Autor 25 zwartych pozycji książkowych;

 Autor 100 artykułów naukowych;

 Profesor Hanowerskiej Akademii Nauk Przyrodniczych;

 Profesor nadzwyczajny Politechniki Koszalińskiej;



 mgr Tomasz Wilczewski
PEDAGOG, MAGISTER WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, UKOŃCZYŁ AWFIS W GDAŃSKU

 Nauczyciel w Szkole Podstawowej z 10-letnim stażem;

 Trener pierwszej klasy w koszykówce;

 Były zawodnik ligi zawodowej;

 Od 10 lat trener koszykówki młodzieżowej;

 Certyfikowany wykładowca Polskiego Związku Koszykówki w aspekcie nauczania i doskonalenia umiejętności

technicznych;

 Współautor czterech podręczników z zakresu pedagogiki, kultury fizycznej i sportu;

 Certyfikowany wykładowca światowego systemu badań zachowań Extended Disc.;



 prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Huciński

 mgr Tomasz Wilczewski
WIELE LAT DOŚWIADCZENIA 

W TRAKCIE WIELU AUTORSKICH PROJEKTÓW

W swojej codziennej pracy z trenerami, nauczycielami oraz kadrą zarządzającą 

skupiają się na wdrażaniu swoich autorskich technik metodyczno- wychowawczych 

podczas zajęć, lekcji, treningów oraz wykładów.



Na pytanie:

„ JAK MOGĘ WSPIERAĆ SWOJEGO UCZNIA – ZAWODNIKA –

SYNA – CÓRKĘ?

będą odpowiadać wybitni specjaliści, którzy od wielu lat

pomagają zrozumieć, dlaczego warto umożliwić dziecku

dotarcie do swojego wewnętrznego JA, pozwolić przeżywać im

swoje emocje, dać przestrzeń do znajdowania rozwiązań,

a następnie powierzyć naszym dzieciom rolę coacha dorosłych.



 PRELEGENCI 
dr n. med. Michaela Pakszys mgr Dennisa Krob Esterhazy – Trener IV

stopnia, Lider zespołu specjalistów

Dariusz Gołębiewski – Trener IV stopnia 

Piotr Tobiasz – Trener II stopnia

Konrad Winczewski – Trener I stopnia



 EEG Instytut w Warszawie powstał w r. 1999 z inicjatywy dr n. med. Michaeli Pakszys (dr.MP), pediatry

i neurofizjologa klinicznego;

 EEG Instytut bierze udział w wielu grantach EU z zakresu psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej

oraz psychoterapii dla młodzieży;

 Rozwija się również baza oferowanych systemów EEG i biofeedback;

 Narasta liczba zdrowych osób, korzystających z możliwości optymalizacji pracy mózgu metodą EEG

Biofeedback;

 Również przybywa dzieci i dorosłych z zaburzeniami pracy mózgu czy chorobami mózgu takimi jak

padaczka, stany po urazach i kontuzjach np. sportowych, po udarze, autyzm, zespół Aspergera,

zaburzenia uczenia się i zachowania jak dysleksja, dyskalkulia czy ADHD;

 Dalej narasta liczba publikacji naukowych (publikacje w różnych czasopismach naukowych), działów

w książkach medycznych (MP, Neurotechnologia w książce W.Kulińskiego Fizjoterapia w pediatrii, PZWL

2013), publikacje na portalach społecznościowych.



 PRELEGENCI

Team 

mgr inż. Tamara Olszewska- Watracz i mgr Joanna Rysz



 mgr inż. Tamara Olszewska- Watracz
PSYCHOLOG SPORTU, PSYCHOPEDAGOG, 

TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, EDUKATOR 

 16-letnie zawodowe praktyczne doświadczenie i tzw. "nos" psychopedagoga to fundament pracy jako Psychologa

Sportu;

 Do swojej pracy indywidualnej oraz zespołowej z trenerami oraz zawodnikami m in. takich dyscyplin jak piłkarze,

pływacy, koszykarze, karatecy, tancerze, biegacze włącza elementy treningu umiejętności społecznych tj. wzmacnianie

pewności siebie, poprawa komunikacji, radzenie sobie z emocjami i uczuciami.



 mgr Joanna Rysz
COACH, TRENER EEG BIOFEEDBACK, 

TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  

 Pracę terapeutyczną EEG Biofedback wzbogaca technikami tj. coaching, mindfulness;

 Specjalizuje się w pracy z dziećmi wymagającymi zwiększonych wysiłków terapeutyczno-wychowawczych;

 Prowadząc szkolenia i warsztaty dla rodziców i grup zawodowych kładzie duży nacisk na dostrzeżenie i zrozumienie

potrzeb dzieci.



 mgr inż. Tamara Olszewska- Watracz

 mgr Joanna Rysz
JAKO STREFA KREATYWNEGO ROZWOJU REALIZUJEMY:

 Zajęcia edukacyjno-szkoleniowe pod nazwą „Kawa z domieszką edukacji”;

 Działania te kierowane są do osób, które w kameralnych warunkach i małych grupach 

szkoleniowych dyskutują na najbardziej nurtujące zagadnienia związane

z wychowaniem dzieci i młodzieży;

 Organizujemy wykłady i pogadanki tematyczne związane z edukacją i rozwojem dzieci 

i młodzieży;

 Prowadzimy warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji 

społeczno- ekonomicznej; 

 Innowacją Strefy Kreatywnego Rozwoju jest łączenie metod i narzędzi 

z gabinetów FUTURA i ADEHADEX, w celu jak najlepszej pomocy klientom 

wymagającym kompleksowego wsparcia. Odbiorca zajęć może liczyć na dobór metod 

i monitoring ich skuteczności. 

Przykładem jest trening EEG Biofeedback

i Trening Umiejętności Społecznych, 

którymi oddziałujemy na dzieci i młodzież.



 O CZYM OPOWIEM PODCZAS KONGRESU?

 Wskażę narzędzia i techniki do zarządzania trudnymi sytuacjami na drodze kształtowania rozwoju zawodnika/drużyny;

 Przedstawię działania trenera w pracy z zawodnikami według 5 haseł WYJAŚNIAJ, WYMAGAJ, WSPIERAJ,

WYNGRADZAJ, WYRÓŻNIAJ;

 O praktycznych zasadach pracy trenerskiej wobec młodych zawodników w aspekcie WYGRYWAM i WZRASTAM;



 O CZYM OPOWIEM PODCZAS KONGRESU?

 Przedstawię metody, wspomagające pracę rodziców, nauczycieli, trenerów, terapeutów oraz osób, które na co dzień

pracują z dziećmi i młodzieżą;

 Omówię skuteczność treningów EEG Biofeedback oraz ich wpływ na poprawę samopoczucia, radzenia sobie

z wahaniami nastroju, oraz o tym jak dzieci mogą nauczyć się skupiać uwagę na zadaniu, analizować własne emocje

i odczucia, zachowywać spokój w trudnych sytuacjach.

 O połączeniu treningu EEG Biofeedback z innymi metodami, np. coachingiem pozwalając nauczyć dzieci odnoszenia

sukcesów poprzez własne zaangażowanie w trening.



 CO ZYSKUJESZ BĘDĄC Z NAMI PODCZAS KONGRESU?

PREZENTACJA AUTORKICH TECHNIK POSTĘPOWANIA

Prelekcje oparte na przykładach z życia, z klasy i z boiska, które pozwolą Nam zrozumieć jak możemy wspierać 

i motywować swoich podopiecznych.

MOŻLIWOŚĆ AKTYWNEGO UDZIAŁU

Możliwość dyskusji i aktywnego udziału, który pozwoli Nam na wypracowanie indywidualnych metod dostosowanych 

do Naszych dzieci.

PRACA NAD KOMUNIKACJĄ

W modelu rodzic – nauczyciel – trener – dziecko, która wzmacnia i buduje dziecko na pozycji równego partnera w dialogu 

z dorosłymi oraz rówieśnikami.

PREZENTACJA METODY „IMOPEKSIS”

Narzędzia i wskazówki do prawidłowego postępowania z samym sobą, dzieckiem, uczniem, zawodnikiem oraz zespołem 

klasowym lub sportowym. Wskazują model prawidłowej komunikacji na bazie emocji i emocjonalnych stanów.

ZBUDUJ SWÓJ AUTORYTET

Poznamy techniki budowania autorytetu rodzica, nauczyciela i trenera w opinii dziecka.



 CO ZYSKUJESZ BĘDĄC Z NAMI PODCZAS KONGRESU?

DOWIEMY SIĘ O KORZYŚCIACH TRENINGU EEG BIOFEDBACK

Przy wspieraniu rozwoju, wychowania i zdrowia dzieci i młodzieży. O możliwościach stosowania Coachingu 

we wzmacnianiu samooceny dzieci. O wpływie stosowania techniki Mindfulness pomagającej dzieciom i młodzieży 

w radzeniu sobie z emocjami.

WSPARCIE DLA MŁODEGO ZAWODNIKA

Poznamy narzędzia i techniki w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w pracy z zawodnikiem/drużyną. Dowiemy się 

o korzyściach inspirowania zawodnika/drużyny w budowaniu i realizacji celów oraz wpływie dorosłego na zawodnika/ 

drużynę poprzez - umiejętne zarządzanie emocjami - wprowadzanie odpowiedniego modelu komunikacji; - stworzenie 

i stosowanie pakietów przywilejów i nagród - stworzenie skryptu-instrukcji „obsługi” swojego zawodnika.

INDYWIDUALNE KONSULTACJE 

Możliwość indywidualnej konsultacji z prelegentami w kuluarach podsumowujących wydarzenie.



 ORGANIZATORZY

PARTNERZY



 ORGANIZATORZY
Potrzebujesz większej ilości biletów? 

Jesteś zainteresowany współpracą i reklamą?
TELEFON 

572 465 444

EMAIL

adehadex13@gmail.com

Kongres Rozwoju Edukacji i Sportu 

Tamara Olszewska Watracz – Psycholog sportu

Adehadex Gabinet Psychopedagogiczny

Futura gabinet terapeutyczno-szkoleniowy joanna rysz

mailto:adehadex13@gmail.com

