SZKOŁA TRENERÓW
ONLINE
START NAJBLIŻSZEJ
I EDYCJI SZKOŁY TRENERÓW PROGRESS ONLINE MAJ 2021.

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ
zajęcia w całości realizowane będą w formie online.

CEL SZKOLENIA
nabycie kompetencji trenerskich w zakresie pracy z grupą na sali szkoleniowej
oraz pracy z grupą rozproszoną (pracującą zdalnie lub hybrydowo).
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PROGRAM SZKOLENIA:

1.

Kompetencje trenera – model prowadzenia szkoleń
PROGRESS – 4h
Moduł organizacyjno-integracyjny (poznanie i
integracja grupy, ustalenie zasad współpracy,
poznanie oczekiwań)
Model prowadzenia szkoleń PROGRESS
Model kompetencji trenera – diagnoza mocnych stron
i obszarów do rozwoju

Rozpoczynanie pracy z grupą szkoleniową – 8h
Kolejność realizowanych celów w początkowej
fazie trwania szkolenia
Sposoby na poznanie oczekiwań uczestników
Tworzenie zasad współpracy z grupą
szkoleniową

3.

2.

Zarządzanie procesem grupowym – 12h
Fazy rozwoju procesu grupowego – cechy
charakterystyczne
Zasady pracy w poszczególnych fazach procesu grupowego
Grupa zdalna i grupa rozproszona – podobieństwa i różnice
w rozwoju grupy
Role w procesie grupowym – wytyczne w zakresie
efektywnej pracy
Planowanie i ewaluacja szkolenia – 12h
Badanie potrzeb szkoleniowych – zasady
tworzenia ankiet przedszkoleniowych
Ustalanie celu głównego i celów szczegółowych
szkolenia
Przygotowanie programu szkolenia
Opracowanie agendy szkolenia
Model ewaluacji szkoleń Kirkpatricka

4.
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5.

Przygotowanie szkolenia i metody szkoleniowe – 12h
Zasady opracowania scenariusza szkolenia
Metody realizacji celów szkoleniowych
Dobór metod realizacji szkolenia do faz rozwoju
procesu grupowego
Planowanie czasu realizacji celów szkoleniowych
Ocena ryzyka i sposoby radzenia sobie z sytuacjami
niezaplanowanymi

Prowadzenie szkoleń i specyfika uczenia osób
dorosłych – 12h
Zasady efektywnego uczenia osób dorosłych,
wzmacniania i rozwoju ich kompetencji
Uczenie w oparciu o doświadczenie i cykl Kolba –
etapy, zasady stosowania, przejścia pomiędzy
poszczególnymi etapami
Koncepcja uczenia osób dorosłych A. Bandury

7.

6.

Kluczowe kompetencje trenerskie – 12h
komunikacja i aktywne słuchanie (techniki
komunikacyjne)
radzenie sobie z oporem i sytuacjami trudnymi
w czasie szkolenia) – 12h
radzenie sobie z własnymi emocjami
stosowanie zasad etycznych w pracy trenera
Prowadzenie szkoleń online i narzędzia ICT w pracy
trenera – 12h
Specyfika prowadzenia szkoleń online
Metody wykorzystywane w realizacji szkoleń online
Sposoby aktywizacji grupy szkoleniowej pracującej
w sposób zdalny
Kompetencje techniczne trenera pracującego
z grupą rozproszoną

8.
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HARMONOGRAM:
MODUŁ

DATA

Kompetencje trenera – model
prowadzenia szkoleń PROGRESS – 4h

7 maja 2021 r.
Godz. 17.00-20.15

Rozpoczynanie pracy z grupą
szkoleniową – 8h

8 maja 2021 r.
Godz. 9.00-16.00

Zarządzanie procesem grupowym – 12h

14, 17, 19 maja 2021 r.
Godz. 17.00-20.15

21 maja 2021 r.
Godz. 17.00-20.15

Planowanie i ewaluacja szkolenia – 12h
22 maja 2021 r.
Godz. 9.00-16.00

Przygotowanie szkolenia i metody
szkoleniowe – 12h

Prowadzenie szkoleń i specyfika
uczenia osób dorosłych – 12h

24 maja 2021 r.
Godz. 17.00-20.15
25 maja 2021 r.
Godz. 9.00-16.00
31 maja 2021 r.
Godz. 17.00-20.15
1, 2 czerwca 2021 r.
Godz. 17.00-20.15

7 czerwca 2021 r.
Godz. 17.00-20.15

Kluczowe kompetencje trenerskie – 12h
9 czerwca 2021 r.
Godz. 9.00-16.00

Prowadzenie szkoleń online i narzędzia
ICT w pracy trenera – 12h

22, 24, 29 czerwca 2021 r.
Godz. 17.00-20.15
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KOSZT SZKOŁY TRENERÓW ONLINE:
4000 ZŁ

CENA ZAWIERA:
1. Udział w 84-godzinnym szkoleniu online
2. 2 godziny indywidualnych konsultacji dotyczących opracowania scenariusza
szkolenia
3. E-book – Gadżetomania w pracy trenera
4. E-book – Jak wejść na rynek trenerski?

DODATKOWO DLA UCZESTNIKÓW:
Trening interpersonalny z omówieniem (58h)
w cenie 800zł! (zamiast 1399z!)

ZAPISZ SIĘ

