
Trener 2.0 –
naucz się
szkolić online

Kompleksowo przygotujemy 
Cię do tworzenia Twoich 
własnych szkoleń online 
na żywo. 



Dla kogo?
Do uczestnictwa w szkoleniu
Trener 2.0 – naucz się szkolić 
online zapraszamy osoby 
zainteresowane prowadzeniem 
szkoleń i warsztatów online.



Co zyskasz?

Obsługa programu ZOOM

Nauczysz się prowadzić szkolenia 
w platformie ZOOM, a wszystkie 
techniczne aspekty platformy nie będą 
dla Ciebie tajemnicą

Interakcja z uczestnikami

Odkryjesz ponad 20 sposobów na 
interaktywną pracę z grupą 
i przećwiczysz umiejętność budowania 
poczucia bezpieczeństwa na szkoleniu 
online

Planowanie szkolenia
online
Poznasz specyfikę prowadzenia szkoleń 
na odległość oraz dowiesz się, jak 
zaplanować własne szkolenie online

Tworzenie własnych
materiałów
Dowiesz się, jak tworzyć unikalne 
pomoce wizualne w PowerPoint oraz 
zbudujesz profesjonalny wizerunek 
trenera w social mediach



Czas trwania i forma szkolenia
30 godzin
w formule online

10 godzin

pracy przy tworzeniu własnego szkolenia 
online w konsultacji z trenerami 
prowadzącymi kurs wraz z jego 
przeprowadzeniem pod superwizją dla 
wybranej grupy odbiorców

20 godzin

pracy własnej w oparciu o 
udostępnione materiały i zadania

60 godzin szkolenia, w tym:

Szkolenie prowadzone jest 
w formie online
na platformie ZOOM.



Program szkolenia
Trener 2.0 – naucz się szkolić online



12.11 .2020

godz. 17.00 – 20.30
Spotkanie organizacyjne. 

Aspekty techniczne
związane z prowadzeniem

szkoleń online

13.11 .2020

godz. 17.00 – 20.30
Specyfika szkoleń

online

16.11 .2020

godz. 17.00 – 20.30
Planowanie szkoleń

online

18.11 .2020

godz. 17.00– 20.30
Budowanie relacji

w szkoleniach online

20.11.2020

godz. 17.00– 20.30
Wizualizacja w 

szkoleniach online

21.11 .2020

godz. 17.00– 20.30
Sposoby na interakcję

z uczestnikami oraz
narzędzia ICT

23.11 .2020

godz. 17.00– 20.30
Budowanie wizerunku

trenera online 
w social mediach

24–28.11.2020

godziny dowolne
Przygotowanie do realizacji

szkolenia online

1 – 2.12.2020

godziny do ustalenia
Realizacja superwizowanego, 90-

minutowego szkolenia online

3.12.2020

godz. 17.00– 18.30
Podsumowanie

i ewaluacja szkolenia



Trenerzy

Ewa Kalińska-
Grądziel

Wiesław
Talik

Iwona 
Ulfik-Jaworska

Paweł
Ciszek

Klaudia
Haponiuk

Michał
Wiechetek

Ewelina
Smoleń



Płatności

Promocyjna cena

998 PLN

10% rabatu

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

100 zł rabatu

Przy zapisie wspólnie ze znajomym



JUŻ TERAZ

ADRES

PROGRESS Kalińska, Talik
Spółka Jawna

ul. Niecała 4/5a, 
20-018 Lublin

TELEFONY

+48 502 140 778
+48 604 179 323
+48 736 855 270

EMAIL i WWW

progress@szkolatrenerow.info
www.szkolatrenerow.info

ZAPISZ SIĘ

http://nowa.szkolatrenerow.info/szkola-trenerow-progress-edycja-xii/
https://szkolatrenerow.info/szkolenia-dla-trenerow/trener-2-0-naucz-sie-szkolic-online/

