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SAVOIR-VIVRE
i etykieta w szkole
czyli jak stosować współczesne zasady etykiety i dobrego wychowania
i kreować swój wizerunek człowieka z klasą

PROWADZĄCY:


Leszek Leopold
BARON von Biberstein
Kazimierski

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:
 jak doskonale reprezentować siebie i szkołę
 jakie rządzą zasady w doborze eleganckiego stroju
(damskiego i męskiego)
 jak elegancko zachowywać się przy stole

SAVOIR-VIVRE i etykieta w szkole
Były czasy, gdy dobrych manier uczono
przy pomocy bardziej inwazyjnych i mniej
przyjemnych metod. Dobre wychowanie
kojarzy się wielu ludziom z nakazami oraz
zakazami, czyli ograniczeniem wolności.
Ale czy tak rzeczywiście musi być?
Z naszą wyjątkową ofertą mogą Państwo
poznać sekrety etykiety w dużo
przyjemniejszy sposób – podczas szkolenia
„Savoir-vivre i etykieta w szkole”, które
poprowadzi sam Leszek Leopold baron
von
Biberstein
Kazimierski,
jeden
z najbardziej dystyngowanych polskich
dżentelmenów,
potomek
słynnego
rycerskiego rodu.
Odtąd też nie powinni już mieć Państwo
ani Wasi Uczniowie
wątpliwości, czy
należy całować kobiety w rękę, jak komu
kogo przedstawiać, jak prawidłowo witać
nauczycieli, przyjaciół i gości, jak właściwie
dobrać strój do okazji, a także jak z klasą
używać telefonu komórkowego, internetu
i poczty e-mail.

PROWADZĄCY:
Leszek Leopold BARON von Biberstein Kazimierski
Arystokratyczną
ekskluzywność
szkolenia zapewni prowadzący uznany ekspert i specjalista od
dobrych
manier
i
protokołu
dyplomatycznego,
od
18
lat
prowadzący kursy, warsztaty oraz
szkolenia w kraju i za granicą.



Częsty gość programów telewizyjnych (m.in. TVP 2, TVN,
TVN Style, TV Silesia) i radiowych (Polskie Radio Kraków,
Polskie Radio Katowice).



Prowadzi atrakcyjne, nieszablonowe szkolenia i warsztaty
dla wielu grup odbiorców, w tym dla nauczycieli oraz
młodzieży: uczniów i studentów wielu szkół na terenie
całej Polski.



Autor wielu artykułów i felietonów na temat etykiety
i dobrego wychowania, a także kilku książek, w tym pt.:
„Współczesny savoir-vivre”.

WAŻNA INFORMACJA
DLA ZAINTERESOWANYCH:

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:


uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

Prosimy o kontakt z biurem SIS
(e-mail: biuro@sis.edu.pl lub tel.:
664-184-836) w celu ustalenia terminu
szkolenia oraz ilości uczestników.



nauczycieli i wychowawców;



wszystkich tych, którzy chcą posiadać niezbędną wiedzę
na temat savoir-vivre, etykiety i protokołu
dyplomatycznego.

Będziemy także wdzięczni za wcześniejsze
przesłanie droga mailową danych
niezbędnych do wystawienia faktury VAT
za udział w szkoleniu.

www.sis.edu.pl

biuro@sis.edu.pl

tel.: 664-184-836

SAVOIR-VIVRE i etykieta w szkole
Program szkolenia:

DLACZEGO WARTO



etykieta w codziennych sytuacjach szkolnych i prywatnych

WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?



ubiór – zasady ogólne dotyczące kobiet i mężczyzn,
rodzaje ubiorów, dodatki, najczęstsze uchybienia



sztuka jedzenia i picia – składanie sztućców, jak należy jeść
poszczególne potrawy, spożywanie napojów



przyjęcia oficjalne i prywatne, zaproszenia, nakrycie stołu,
dekoracja i oświetlenie, kartoniki z nazwiskami gości,
kolejność dań, kto wita i zaprasza gości do stołu, rola
telefonu komórkowego



podstawy protokołu – precedencja (pierwszeństwo),
tytułowanie, tytuły urzędowe, dyplomatyczne, naukowe,
kurtuazyjne, zastosowanie w mowie i piśmie, formy
grzecznościowe, „pan” kontra „ty”



korespondencja prywatna i oficjalna



etykieta elektroniczna – dobre obyczaje, treści i stosowane
formy



podróż samochodem – hierarchia miejsc w samochodzie,
jak wsiada i wysiada kobieta, w taksówce, w samochodzie
prywatnym

1. Poczucie swobody
w stosowaniu zasad etykiety i
dobrych manier.
2. Zdobycie umiejętności
kreowania swojego
wizerunku człowieka z klasą.
3. Ugruntowanie wiedzy w kwestii
zasad i dobrych praktyk
prowadzenia korespondencji
papierowej oraz elektronicznej.
4. Nabycie i ugruntowanie wiedzy
na temat grzecznego
i kulturalnego obycia w różnych
momentach życia.
5. Praktyczne porady dotyczące
nieformalnych i formalnych
reguł zachowań w przyszłych
sytuacjach życiowych.

W przypadku dodatkowych ustaleń
możliwe jest, aby każdy uczestnik
szkolenia otrzymał praktyczny
podręcznik i certyfikat podpisany
przez barona von Bibersteina.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Szkolenie może mieć różną
formułę: wykład, seminarium
lub warsztaty.



Czas trwania szkolenia od dwóch
godzin do dwóch dni – szczegóły
do uzgodnienia.



Możliwe jest też zorganizowanie
zajęć praktycznych w formie
uroczystej kolacji pod
przewodnictwem p. Barona
Bibersteina.

www.sis.edu.pl



Miejsce szkolenia: Państwa
placówka (aula, sala
gimnastyczna lub sala szkolna –
w zależności od ilości słuchaczy).



Organizator posiada własny
sprzęt nagłaśniający, komputer
i projektor multimedialny.



Na życzenie zainteresowanych
możemy przedłożyć pisemne
referencje od naszych
dotychczasowych klientów.

biuro@sis.edu.pl

tel.: 664-184-836

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Organizator szkolenia:

______________________________________

Śląski Instytut Szkoleń
ul. Budowlanych 59/9
43-100 Tychy
www.sis.edu.pl

Nazwa szkoły

______________________________________
Adres

SAVOIR-VIVRE
i etykieta w szkole

______________________________________
Liczba uczestników (uczniowie)

______________________________________

miejsce organizacji szkolenia:

Liczba uczestników (nauczyciele)

Państwa Placówka
lub inne ustalone miejsce

______________________________________

Sposób płatności




Warunkiem
organizacji szkolenia w Państwa
placówce jest przesłanie do organizatora
zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty przed
rozpoczęciem szkolenia na konto Śląskiego
Instytutu Szkoleń nr:
50 1020 5558 1111 1142 0350 0050

Potwierdzenie zgłoszenia


Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego
prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa
w szkoleniu na adres e-mail wskazany
w formularzu obok.

______________________________________
Stanowisko

______________________________________
E-mail

______________________________________
Telefon/Fax
 Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną

______________________________________

Cena szkolenia:

DO USTALENIA
INDYWIDUALNIE

Osoba do kontaktu
(przed szkoleniem otrzyma na podany adres e-mail
potwierdzenie uczestnictwa oraz niezbędne informacje
organizacyjne o szkoleniu)

Faktura:
 Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr

!

NIP:_______________________
 Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT

UWAGA!
W przypadku jednostki finansowanej z publicznych
środków budżetowych do ceny szkolenia nie dolicza się
podatku VAT 23 %.

Oświadczam iż zostałem(am) upoważniony(a)
pracodawcę do podpisania formularza.

...............................
podpis

www.sis.edu.pl

biuro@sis.edu.pl

przez

mojego

............................
data i pieczęć

tel.: 664-184-836

