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Usługa rozwojowa 

Marketing wewnętrzny w edukacji  

dla 

INTEGRAL ARKA Sp. z o.o. 

1. Cel edukacyjny  

Wzmocnienie marketingu wewnętrznego w przedsiębiorstwie edukacyjnym. 

Nabycie wiedzy w dziedzinie: 

Działania firmy obejmują kształtowanie wewnętrznej komunikacji pomiędzy managementem 

przedsiębiorstwa, a jego pracownikami. Podstawą tworzenia tego systemu, jest przeświadczenie, że 

dla personelu istotna jest rola jaką spełniają w firmie. 

Celem modułu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie marketing wewnetrznego  

w edukacji, jego narzędzi metod i procedur na potrzeby skutecznego zarządzania obiektami 

rynkowymi adekwatnie do uwarunkowań i trendów. 

Zapoznanie się ze współczesnymi narzędziami marketingu wewnętrznego w edukacji w odniesieniu 

do potrzeb rynku edukacyjnego oraz potrzeb nowoczesnej szkoły i przedszkola. Już od samego 

początku działalność Spółki koncentrowała się na zapewnieniu edukacji dla najmłodszych na 

wysokim poziomie, wieloaspektowo i wielopłaszczyznowo. Firma realizuje własne propozycje 

rozwoju, poprzedzone wnikliwa analiza potrzeb lokalnego rynku edukacyjnego.  

Firma INTEGRAL ARKA Sp. z o.o. prowadzi działalność edukacyjną od 31.03.2016 roku 

 i jest  organem prowadzącym dla: 

1. Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych 

ARKA , 

2. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ARKA PRZYSZŁOŚCI , 

3. Niepubliczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną ARKA PRZYSZŁOŚCI, 

4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ARKA NASZ DOM , 

 

Na etapie opracowywania Planu Rozwojowego uwidoczniła się potrzeba nabycie umiejętności  

w zakresie tematycznym marketing wewnętrzny w edukacji  przez kadrę kierowniczą i nauczycieli 

firmy. 

 

 

 



2. Efekty kształcenia: 

 

Wiedza 

 Znajomość współczesnych narzędzi rekrutacji i selekcji pracowników w edukacji 

 Wiedza podstawowa z zakresu dotyczącej istoty zarządzania i marketingu 

wewnętrznego w edukacji, 

 Wiedza w zakresie budowania wartości pracodawcy, zarządzania talentami                            

i możliwościami wykorzystania potencjału swoich pracowników w branży 

edukacyjnej, 

 Wiedza o kreowaniu marki w edukacji poprzez komunikację  

Umiejętności 

 Umiejętność zarządzania personelem, pracownikami w edukacji, 

 Umiejętności menadżerskie i zarządcze w branży edukacyjnej, 

 Umiejętność obiektywnej oceny pracowniczej w edukacji, 

 Umiejętność rozmowy w sytuacjach trudnych np.; zwolnienie pracownika 

 

Kompetencje społeczne 

• Świadomość własnego wpływu na efektywność pracy pracowników w branży 

edukacyjnej, 

• Otwartość na wzajemną współpracę w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa na rynku 

edukacyjnym, 

• Świadomość znaczenia budowania marki w edukacji, 

• Świadomość rozwoju własnych kompetencji i ich wpływu na efektywność zarządzania 

przedsiębiorstwem edukacyjnym, 

• Otwartość na innych w procesie komunikacji interpersonalnej w edukacji, 

• Rozumienie sytuacji konfliktowej w firmie o profilu edukacyjnym, 

• Świadomość swojej roli jako osoby zarządzającej w różnych podejmowanych 

działaniach i decyzjach w przedsiębiorstwie edukacyjnym. 

 

3. Rodzaj usługi:  

usługa szkoleniowa grupowa 

4. Dostępność:  

szkolenie zamknięte dedykowane 

5. Szczegółowe informacje o usłudze: 

Celem szkolenia jest poznanie w teorii i praktyce podstawowych elementów marketingu 

wewnętrznego w edukacji. Każda osoba która ukończy szkolenie zdobędzie wiedze i umiejętności do 

praktycznej realizacji zadań marketingowych w swoim przedsiębiorstwie. 

Niniejszy program to starannie wyselekcjonowane i przystępnie przygotowane zagadnienia, które 

najczęściej spotykamy w codzienności marketingowej pracy w edukacji. Na szkoleniu uczestnicy 

zapoznają się z podstawowymi zasadami działania w marketingu edukacji, poznają podstawy 



planowania i realizacji kanałów komunikacji, w tym kanałów elektronicznych i internetowych. 

Przygotują się do współpracy z agencją reklamową , mediami i dostawcami e-marketingu. Nauczą się 

rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy. 

Zakres szkolenia : 

1.Wewnętrza polityka informacyjna firmy. 

2. Systemy motywacyjne. 

3. System wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń dla pracowników. 

4.Obejmuje projektowanie systemów związanych z: · dokształcaniem zawodowym –  

5. Kształtowanie odpowiedniej współpracy w ramach struktury firmy  

6. Działania związane z poczuciem identyfikacji i pozytywnych związków pracownika z firmą.  

 

Zagadnienia które zostaną omówione: 

1.Istota marketingu wewnętrznego edukacji, 

2.Sposoby kształtowania marketingu wewnętrznego w edukacji, 

3.Formy marketingu wewnętrznego w edukacji, 

4.Uwarunkowania marketingu wewnętrznego w edukacji, 

5.Korzyści ze stosowania marketingu wewnętrznego w edukacji, 

 

a) Czas trwania usługi: minimalnie 16 godzin lekcyjnych 

b) Usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianej jako zbiór wiedzy lub umiejętności 

lub kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami. 

c) Ewaluacja i badanie nabycia kwalifikacji i wiedzy.  

Proces ewaluacji i badania nabycia wiedzy obejmuje określenie stanu wejściowego za 

pomocą testu i rozmowy badawczej grupowej. Następnie na zakończenie realizacji usługi 

szkoleniowej odbędzie się test kończący. Opracowane wyniki obu zdarzeń zostaną 

podsumowane w raporcie. W okresie do 6-ciu miesięcy po zakończeniu realizacji usługi 

należy przeprowadzić ponowne badanie wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.  

 

6. Ramowy program usługi:  

a) Grupa docelowa 

Usługa skierowana jest do kadry kierowniczej , a także do nauczycieli  

b) Materiały dydaktyczne: 

Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały informacyjne, w których przedstawione są 

zagadnienie omawiana na szkoleniu, ćwiczenia edukacyjne oraz literaturę dotyczącą 

przedmiotu szkolenia. 

c) Metody nauczania 



Zajęcia prowadzone w formule warsztatowej, z wykorzystaniem case’ów biznesowych, 

zadań grupowych i indywidualnych, dyskusji moderowanych oraz ćwiczeń z użyciem 

kamery. Cykl jest zorientowany na wypracowanie praktycznych umiejętności 

uczestników. 

d) Miejsce realizacji: siedziba INTEGRAL ARKA Sp. z o.o.lub wynajęta odpowiednia sala 

szkoleniowa. 

e) Warunki logistyczne: 

Wielkość sali powinna będzie adekwatna do wielkości grupy. Zapewnione będą 

dodatkowe pomieszczenia w celu zajęć w podgrupach. Sala plenarna zapewnia: 

możliwość dowolnego ustawienia stolików; osobne miejsce siedzące dla każdego 

uczestnika; dobre oświetlenia;  ogrzewanie i wentylację; odpowiednią akustykę lub 

dodatkowe nagłośnienie. Sala wyposażona w sprzęt potrzebny do prezentacji tj. rzutnik, 

telewizor, video, tablicę, tablicę – notatnik. Zapewnione muszą być toalety oraz miejsce 

na napoje i jedzenie. Miejsce realizacji usługi powinno być dostosowane dla osób  

 z niepełnosprawnościami.  

f) Sylwetka trenera: 

 Wykształcenie wyższe (preferowane socjologia, psychologia, marketing i 

zarządzanie, MBA) 

 ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z działem HR  

 co najmniej 200 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu zarządzania i 

marketingu wewnętrznego w edukacji. 

 Pożądane certyfikaty związane z doskonaleniem umiejętności trenerskich i 

kompetencji miękkich.  

 

 



 
g) Harmonogram realizacji usługi wraz z treścią merytoryczną i głównymi zagadnieniami. 

 

 

Lp. 

 

CEL SZKOLENIOWY 

 

TEMATYKA 

SPOSÓB REALIZACJI CELU /opis metody, ćwiczenia itp./ 

 

METODA 

ZASOBY, 

POMOCE 

DYDAKTYCZ- 

NE 

 

CZAS 

  

Moduł organizacyjno-integracyjny –   2 godz. zegarowe /120 min./ 

1.  

Przywitanie grupy i prezentacja 

trenera 

1. Przywitanie grupy z przedstawieniem tematu szkolenia 

2. Przedstawienie trenera – zgodnie ze strukturą prezentacji uczestników /zał. 

1.1/ 

prezentacja Slajd tytułowy 5 min. 

2. Poznanie celów i programu 

szkolenia 

Określenie formy w jakiej 

prowadzone będzie szkolenie 

 

1. Prezentacja celu głównego i celów szczegółowych szkolenia 

2. Przedstawienie programu szkolenia /zarys wszystkich  modułów/  

3. Omówienie formy prowadzenia zajęć, ze zwróceniem uwagi na dzielenie się 

swoim doświadczeniem  

/zał. 1.2/ 

mini wykład 

dyskusja 

Pokaz slajdów 

/cel główny, cele 

szczegółowe, 

Program szkolenia/ 

Agenda szkolenia – 

wydruk papierowy 

10 min. 

3. Poznanie uczestników szkolenia 1. Prezentacja uczestników szkolenia / zał. 1.3/  prezentacja pokaz slajdów 10 min. 

4. Przedstawienie spraw 

organizacyjnych 

1. Omówienie spraw organizacyjnych /przerwy, serwis kawowy, obiad, 

dokumentacja /lista obecności + inne dokumenty/ 

2. Pytanie do grupy: „Jakie mają pytania do spraw organizacyjnych ?” 

Prezentacja 

trenera 

Dyskusja 

Agenda szkolenia 10 min. 

5. Poznanie oczekiwań uczestników 

Integracja grupy 

1. Poznanie oczekiwań uczestników 

2. Praca w grupach i prezentacja oczekiwań uczestników 

3. Podsumowanie przez trenera 

 

 

Dyskusja 

 

pokaz slajdów 

 

10 min. 

6. Poznanie imion 

Integracja grupy 

Integracja grupy  Ćwiczenie 

Dyskusja 

pokaz slajdów 15 min. 

  

1.Istota marketingu wewnętrznego edukacji – 4 godz. zegarowe /240 min./ 

 



 

7. 

Nabycie wiedzy 

podstawowej 

dotyczącej istoty 

marketingu 

wewnętrznego w 

edukacji, 

1.Istota marketingu wewnętrznego edukacji : marketing wewnętrzny edukacji 

stosowany przez placówki oświatowe –polegający na szkoleniu i motywowaniu 

personelu kontaktującego się z klientami oraz wszystkich innych pracowników – aby 

tworzyli zespół zaspakajający potrzeby klientów. 

Satysfakcja klientów  

2.Klient wewnętrzny w edukacji jest   

 

Przykłady 

dobrych i złych 

praktyk  

 

 

Mini wykłąd 

Pokaz slajdów,  

analiza studium 

przypadków 

 

 

120 min. 

 

8. 

 Główne zasady marketingu wewnętrznego w edukacji: 

1. Każda firma ma swój rynek wewnętrzny, 

2. Pracownik jako klient uczestniczy w wytwarzaniu wartości dodanej, 

3. Uczestnikami marketingu wewnętrznego edukacji są wszyscy pracownicy 

zatrudnieni w placówce oświatowej, 

4. Pomiędzy oferującymi usługi wewnętrzne zawierane są transakcje wg reguły 

„coś za coś”, 

5. Rynek wewnętrzny pozostaje pod wpływem otoczenia zewnętrznego i 

otoczenia społecznego, 

6. Na rynku wewnętrznym wykształcają się prawa i zasady funkcjonowania – 

odbijające się w kulturze wewnętrznej organizacji 

 

 

Przykłady 

dobrych i złych 

praktyk  

 

 

Pokaz slajdów,  

analiza studium 

przypadków 

 

120 min. 

  

2.Sposoby kształtowania marketingu wewnętrznego w edukacji, 4 godz. zegarowe /240 min./ 

 



9  2.Sposoby kształtowania marketingu wewnętrznego w edukacji, 

Proces ten składa się z 3 faz: 

I. Opracowanie diagnozy i projekt programu marketingu wewnętrznego w 

edukacji, 

II. Wdrożenie programu marketingu wewnętrznego w edukacji, 

III. Ustawiczny rozwój i doskonalenie marketingu wewnętrznego w edukacji, 

Diagnoza i projekt marketingu wewnętrznego w edukacji  

opracowanie programu marketingu wewnętrznego w edukacji, 

Wdrożenie programu marketingu wewnętrznego w edukacji: 

1. wprowadzenie stosownych zmian organizacyjnych 

2. szkolenie personelu (dot. umiejętności obsługowych i komunikacyjnych) 

3. budowanie klimatu otwarcia na oczekiwania partnerów 

4. ocena skutków wdrożenia programu marketingu wewnętrznego w edukacji  

Rozwój i doskonalenie marketingu wewnętrznego w edukacji ma polegać na: 

1. badanie marketingowe oczekiwań klientów zewnętrznych i wewnętrznych  

2. segmentacje rynku wewnętrznego – ułatwiająca rekrutacje personelu 

3. doskonalenie orientacji prousługowej  

4. wdrożenie uprawnień i innowacji w marketingu wewnętrznego w edukacji, 

5. stałe monitorowanie zadowolenia klientów zewnętrznych i wewnętrznych  

 

 

Przykłady 

dobrych i 

złych praktyk  

 

 

Mini wykłąd 

Pokaz slajdów,  

analiza studium 

przypadków 

 

 

120 min. 

10  Program marketingu wewnętrznego w edukacji docelowy zakres: 

• ustalenie roli i kompetencji każdego członka personelu oraz każdej komórki w 

stosunku do zadań i funkcji w instytucji oświatowej, 

• określenie zasad kultury wewnętrznej instytucji oświatowej, 

Dokształcanie personelu a w tym: 

• zapoznanie załogi z istotą, cechami, programem i korzyściami wdrożenia 

marketingu wewnętrznego w edukacji 

• kształtowanie umiejętności nabywców i dostawców wartości i postaw każdego 

zatrudnionego, tworzenie więzi informacyjnych z partnerami, monitorowanie i 

doskonalenie obsługi 

• formowanie postaw otwartości uczestników na wyzwania współczesnego 

rynku i przemiany zachodzące na nim, 

Do najważniejszych form (działań) marketingu wewnętrznego w edukacji należą: 

1. komunikacja wewnętrzna w firmie, publiczna i interdyscyplinarna  

2. realizacja programu szkoleń i i edukacji wewnętrznej 

3. cykliczne spotkania i odprawy kierownictwa 

4. oddziaływanie motywacyjne 

 

 

Przykłady 

dobrych i 

złych praktyk  

 

 

Pokaz slajdów,  

analiza studium 

przypadków 

 

120 min. 



  

3.Formy marketingu wewnętrznego w edukacji,  2 godz. zegarowe /120 min./ 

 

 

11. 

Nabycie wiedzy i 

umiejętności o 

kreowaniu marki 

poprzez komunikację 

3.Formy marketingu wewnętrznego w edukacji, 

Cele komunikacji wewnętrznej: 

• uświadomienie celów i wyzwań stojących przed instytucją edukacyjną, 

• prezentacja podejmowanych decyzji i działań realizacyjnych, 

• informowanie o efektach działalności firmy, 

• wzmacnianie motywacji i integracja zatrudnionego personelu, 

komunikacja masowa-  kanały: 

• materiały drukowane, broszury, plakaty, gazetki 

• środki audiowizualne 

• kampanie internetowe 

• spotkania okresowe i okazjonalne 

Programy edukacyjno-szkoleniowe: 

• poznania i akceptacji rozwiązań marketingu wewnętrznego w edukacji 

• kreowania pomysłów dotyczących obsługi klientów 

• opanowanie umiejętności i technik ułatwiających pracę 

• organizacja szkoleń, warsztatów dla podnoszenia kompetencji obsługowych 

• korespondencyjne badanie opinii pracowników 

• spotkania menadżerów i menadżerów produktów dla wypracowania 

kierunków rozwoju 

 

 

Dyskusja 

Odgrywanie 

ról 

Mini wykład 

 

 

Mini wykłąd 

Pokaz slajdów,  

analiza studium 

przypadków 

 

 

120 min. 

 

12. 

Nabycie wiedzy i 

umiejętności o 

procesach 

rekrutacyjnych i 

powiązaniach z 

marketingiem 

Do nowych zachowań trzeba motywować poprzez m.in.: 

1. Formy materialne: 

• płaca za wyniki pracy 

• premie, nagrody, świadczenia dodatkowe a w tym: 

 dodatkowe ubezpieczenie 

 samochód (ew. ryczałty) 

 opłata za mieszkanie 

 składka za ubezpieczenia medyczne 

 finansowanie szkoleń itp. 

2. Formy pracy materialnej, a w tym: 

• sprawiedliwe okresowe oceny 

• propagowanie postaw i wzorców 

• awanse 

• pochwały, wyróżnienia, odznaczenia 

współzawodnictwo i podziękowanie 

 

 

Ćwiczenie 

„Prezentacja 

dla klientów” 

 

Mini wykład 

 

Pokaz slajdów,  

analiza studium 

przypadków 

 

120 min. 



  

4.Uwarunkowania marketingu wewnętrznego w edukacji, 2 godz. zegarowe /120 min./ 

 

13. 

Nabycie wiedzy i 

umiejętności o 

kreowaniu marki 

poprzez komunikację 

4.Uwarunkowania marketingu wewnętrznego w edukacji, 

Do najważniejszych należą: 

• dobór właściwych pracowników (własny nabór lub poprzez „łowców głów”) 

• angażowanie pracowników w proces podejmowania decyzji 

• stałe szkolenia i kształcenia 

• zainteresowanie i wsparcie okazywane podwładnym 

• kształtowanie przyjaznego środowiska pracy 

• doskonalenie kultury wewnętrznej  

• oparcie marketingu wewnętrznego w edukacji na podstawach etycznych 

Przykładowe kryteria dla kandydatów do pracy 

• lojalność 

• kreatywność i innowacyjność 

• przedsiębiorczość i dynamika 

• zaangażowanie, dyspozycyjność 

• otwartość i umiejętności komunikacyjne 

 

 

Dyskusja 

Odgrywanie 

ról 

Miniwykład 

 

 

Pokaz slajdów 

Flipchart 

Markery 

Arkusz z opisem 

studium przypadku 

 

 

120 min. 

  

5.Korzyści ze stosowania marketingu wewnętrznego w edukacji, 2 godz. zegarowe /120 min./ 

 

 

14 

Nabycie wiedzy i 

umiejętności o 

kreowaniu marki 

poprzez komunikację 

5.Korzyści ze stosowania marketingu wewnętrznego w edukacji, 

Potencjalne korzyści ze stosowania marketingu wewnętrznego w edukacji 

1. Poprawa obsługi klientów – dotyczy odbiorców produktów i stopnia ich 

satysfakcji 

2. Lepsza obsługa klientów wewnętrznych 

3. Uelastycznienie działalności firmy na rynku 

4. Łatwiejsze budowanie kompetencji firmy i jej pracowników 

5. Lepsza komunikacja wewnętrzna – otwartość, gotowość służenia  

6. Poprawa stosunków międzyludzkich i budowanie klimatu współpracy w 

firmie 

7. Opieranie relacji wewnętrznych  zewnętrznych na zasadach etycznych 

 

 

 

Dyskusja 

Odgrywanie 

ról 

Miniwykład 

 

 

Pokaz slajdów 

Flipchart 

Markery 

Arkusz z opisem 

studium przypadku 

 

 

120 min. 
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Akceptuję Opracował Jednostka szkoleniowa 

 

 

 

Imię i nazwisko 

przedsiębiorcy, podpis, 

data  

 

 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 

występowania w imieniu Wykonawcy 

usługi, podpis, data  

 

 

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i 

Administracji w Lublinie 


