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Uwierz w swój intelekt, 
zaufaj ludziom z pasją!
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Ty wiesz, czego chcesz, my wiemy jak to osiągnąć...

        
Indywidualne podejście do klientaTo, co nas wyróżnia to zindywidualizowane podejście do każdego klienta.   Zgłoś  się do nas, a dobierzemy dla Ciebie indywidualny program  szkoleniowy lub doradczy, przeprowadzimy szkolenie lub badanie zaprojektowane specjalnie na potrzeby Twojej firmy.Zawsze  opieramy  się  na  profesjonalnej  diagnozie  potrzeb  klienta,  zatem  pierwszy  krok  w naszej współpracy to dokładna diagnoza potrzeb Twoich lub Twojej organizacji. Następnie wspólnie dobieramy odpowiedni plan działania i optymalne metody jego realizacji. Po wdrożeniu planu przygotowujemy  raport  ewaluacyjny  z  rekomendacjami  do  dalszego  doskonalenia  się i  wskazaniem  najkorzystniejszych  kierunków  rozwoju.  Tym  samym  masz  pewność,  że oferowana przez nas pomoc jest zawsze na miarę Twoich potrzeb i możliwości.

SZKOLENIA

Rodzaje szkoleńOferujemy szkolenia z zakresu: polityk równościowych i gender mainstreaming, zapobiegania dyskryminacji (warsztaty  antydyskryminacyjne),  pedagogiki  gender,  płci  społeczno-kulturowej,  wyrównywania  szans, umiejętności  komunikacyjnych,  zarządzania  zespołem,  zarządzania  czasem,  radzenia  sobie  ze  stresem, efektywności  działań,  rozwiązywania  problemów,  zarządzania  konfliktem,  telemarketingu,  motywacji, asertywności,  technik wywierania wpływu, pobudzania kreatywności,  technik/metod nauczania i  uczenia się,  efektywnego  zapamiętywania  -  mnemotechnik,  technik  szybkiego  czytania,  diagnostyki psychopedagogicznej,profilaktyki  uzależnień  dla  szkół,  a  także  inne,  dobrane  indywidualnie  do  potrzeb konkretnego klienta.Prowadzimy szkolenia zarówno w naszym lokalu, jak też w siedzibie klienta lub innym, dowolnie przez niego wybranym miejscu.
Grupy klientówNasza  oferta  skierowana  jest  zarówno  do klientów indywidualnych,  jak  też  firm,  organizacji  i  instytucji.  Prowadzimy  szkolenia  dla  administracji  publicznej  i  placówek  oświatowych.  Przygotowujemy zindywidualizowane plany i programy szkoleń dla nauczycieli i trenerów, uczniów i studentów, biznesmenów i handlowców, dzieci i rodziców, dla kobiet i mężczyzn.Nasza myśl przewodnia brzmi: Dowiedz się, czego ludzie pragną i pomóż im to osiągnąć. Sposobów dojścia do  celu  jest  tak  wiele,  jak  wielu  jest  ludzi.  My  pomagamy  Ci  osiągać  cele  w  sposób  jak  najbardziej  dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości.
KorepetycjeOferujemy także korepetycje:- z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, indywidualne i grupowe (do 5 osób).  Gwarantujemy bezstresową naukę z korepetytorami z przygotowaniem pedagogicznym!-  z  metod  badań  społecznych  dla  studentów.  Jeśli  chcesz  samodzielnie  napisać  swoją  pracę  licencjacką lub magisterską, ale brakuje Ci przygotowania metodologicznego, u nas znajdziesz to, czego szukasz!
Materiały szkolenioweOferujemy także  możliwość  przygotowania  na  zlecenie  materiałów szkoleniowych -  prezentacji,  broszur,  ulotek  i  innych,  a  także  programów  szkoleń  dla  innych  podmiotów  prowadzących  szkolenia  oraz  dla indywidualnych trenerów, głównie o tematyce z zakresu nauk społecznych.
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Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności i kompetencje, 
edu4geex jest właściwym partnerem w realizacji Twoich postanowień.

http://www.edu4geex.pl/


Sala szkoleniowaDysponujemy niewielką salą szkoleniową na 10-12 osób, w której można prowadzić szkolenia,  spotkania  biznesowe i inne.
DORADZTWO

Life coaching i coaching zawodowyPotrzebujesz wsparcia w doborze celów życiowych i zawodowych oraz sposobów ich osiągania? Jesteśmy tu,  by  Ci  pomóc.  Zgłoś  się  do  nas,  a  ułożymy  dla  Ciebie  indywidualny  plan  rozwoju  i  pomożemy  Ci  go  zrealizować.
Doradztwo personalne i zawodowePoszukujemy specjalistów do współpracy na zlecenie organizacji, jak też nowych możliwości zawodowego rozwoju  osób  prywatnych.  Pomagamy  w  nawiązaniu  kontaktów  między  specjalistami  i  potencjalnymi pracodawcami.
Doradztwo rodzinneJeśli  masz wątpliwości związane z wychowaniem dzieci,  pragniesz porady lub po prostu chcesz wiedzieć więcej i dzięki temu skuteczniej komunikować się ze swoim dzieckiem. Oferujemy konsultacje indywidualne i warsztaty wychowawcze dla rodziców.
LogopediaŚwiadczymy usługi z zakresu diagnozy i terapii usprawniania mowy. Zachęcamy również do skorzystania z  konsultacji  logopedycznych.  Diagnozę  i  terapię  mowy  przeprowadzać  będzie  dyplomowana  logopeda,  mająca bogate doświadczenie w pracy z osobami w rożnym wieku i z różnymi potrzebami.

BADANIA

Badania w dziedzinie nauk społecznychTu także spotkasz się z w pełni indywidualnym podejściem. Dla każdego klienta przygotowujemy odrębny, wyraźnie  sprofilowany  plan  badania,  dostosowany  do  potrzeb  klienta.  Badania  mogą  dotyczyć  lokalnie występujących problemów społecznych, jak też potencjalnych sposobów ich rozwiązania. Wykorzystujemy zarówno badania w strategii ilościowej, jak też jakościowej, aby uzyskać możliwe wiarygodne i rzetelne dane.
Badania rynku i opiniiSpecjalizujemy  się  głównie  w  jakościowych  badaniach  marketingowych  prowadzonych  w  tzw.  grupach 
focusowych.  Służą  one  zbieraniu  opinii,  sądów,  motywów  zachowań i  przejawianych  postaw.  Nie  są  one reprezentatywne ze względu na niewielką liczbę badanych osób, ale pozwalają na dotarcie do bezpośrednio nieujawnianych motywów zachowań, umożliwiają ich dogłębne zrozumienie i zinterpretowanie.
Usługi infobrokerskieWyszukujemy i udostępniamy informacje według ściśle określonych kryteriów. Pomagamy w zdobywaniu i  ocenie  informacji,  analizujemy  je  i  sporządzamy  raporty  typu  desk  research,  czyli  kompleksowe opracowania  wszelkich  tematów istotnych dla  klientów,  zawierające  odpowiedzi  na  zadane pytania  oraz krótkie sprawozdania. Są to usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak też dla instytucji, organizacji,  firm.  Służymy  pomocą  w  fachowym  wyszukiwaniu  informacji,  wzbogaconym  o  analizę  i  opracowanie.  Specjalizujemy  się  w  informacjach  dotyczących  rynku  usług  edukacyjnych,  jak  też  nowatorskich  metod nauczania i uczenia się.Na  zlecenie  możemy  prowadzić  sprofilowany  monitoring  mediów  z  analizą  kontekstu  pojawiających  się informacji oraz z uwzględnieniem różnorodnych i specyficznych kryteriów. Uzyskane w ten sposób wyniki są  bardziej adekwatne niż przy zastosowaniu jedynie mechanicznego sortowania danych.
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Gwarantuję wysoką jakość oferowanych usługUkończyłam studia magisterskie o specjalności: edukacja administracyjno-menedżerska. Obecnie posiadam  tytuł  doktora  nauk  humanistycznych  w  zakresie  pedagogiki.  Pracuję  jako  adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej  Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Jestem autorką publikacji  z  pogranicza     pedagogiki,  socjologii  i  studiów  genderowych,  w  tym  książki  „Transgresyjne trajektorie.   Zmiany statusu  społecznego  w  perspektywie  biograficznej". Wraz z moimi współpracowniczkami i koleżankami założyłyśmy w grudniu 2009r. Stowarzyszenie Kofe(m)ina zajmujące się działaniem na rzecz równego traktowania. Prowadzimy także portal internetowy  dla matek  samodzielnie  wychowujących  dzieci  MamaNet.  Od  września  2010  r.  aktywnie  działam   w  Radzie  ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn powołanej przez prezydenta Olsztyna.Moje  zainteresowania  naukowe  i  badawcze  dotyczą  społeczno-kulturowych  uwarunkowań  edukacji, problematyki nierówności społecznych, zwłaszcza ze względu na płeć (gender equality), a także problematyki  zmian  dokonujących  się  współcześnie  w  obszarze  sprawowania  różnych  ról  społecznych  przez  kobiety  i mężczyzn.  Interesuję  się  także  zagadnieniami  związanymi  z  mobilnością  społeczną  oraz  możliwościami zastosowania  jakościowych  metod  badawczych  w  eksplorowaniu  rzeczywistości  społeczno-edukacyjnej. Najnowszy obszar moich badań dotyczy sfery intymności kobiet żyjących w stałych związkach.Osobiście  prowadzę szkolenia  i  warsztaty  z  zakresu  szeroko rozumianej  problematyki  płci  społeczno-kulturowej.  Jednak moje wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie zawodowe i szerokie kontakty z młodą i zaangażowaną kadrą trenerską sprawiają, że mogę zagwarantować szeroki zakres i wysoki poziom oferowanych Państwu usług.
Dane teleadresoweEDU4GEEX.szkolenia.doradztwo.badaniaMonika Grochalskaul. Kołobrzeska 13 pok. 21910-444 OlsztynNIP: 7421867740REGON: 281094500kom. +48 509 775 561e-mail:edu4geex@home.pl
Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach i oferty dotyczące poszczególnych usług znajdują się na stronie www.edu4geex.pl 
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