
 

 

SZKOŁA TRENERÓW PRAKTYKÓW 2017/2018 

 
 

Co będziemy robić? 

Przed nami 10 zjazdów, po jednym w miesiącu. Przygotujcie się na dużo praktycznej wiedzy i trenerskich 

podpowiedzi. Będziecie dużo ćwiczyć i prowadzić fragmenty własnych szkoleń, które sami zaprojektujecie. 

Uspokajamy – będziemy pomagać i wspierać wszystkich. 

 

CELE SZKOLENIOWE DO REALIZACJI KTÓRYCH ZAPRASZAMY 

1. Metodologia pracy trenera, czyli co dzieje się na sali szkoleniowej, co działa i dlaczego a co jednak nie 

działa. 

2. Znane i mniej znane metody prowadzenia szkoleń, czyli jak ich używać skutecznie i ze zrozumieniem. 

3. Scenki nie muszą budzić niechęci uczestników szkolenia, czyli pięć metod odgrywania ról. 

4. Jak napisać skuteczny i praktyczny program dobrego i przydatnego szkolenia. 

5. Jak uatrakcyjnić szkolenie, czyli obrazowe flipy i atrakcyjne dodatki poprawiające skuteczność oraz 

wizerunek szkolenia i… samego trenera. 

6. Prowadzenie szkoleń integracyjnych – mało znana umiejętność, która poszerza Twoją ofertę. 

7. Jak stworzyć prezentację, która będzie pamiętana – sztuka ciekawego mówienia i przekazywania 

ważnych informacji. 

8. Trudne sytuacje na sali szkoleniowej wcale nie muszą być trudne, jeśli trener wie, jak się wtedy 

zachować. 

9. Zachowanie automotywacji trenera i profilaktyka wypalenia zawodowego, czyli jak nie zgubić sensu tej 

pracy i czerpać z niej przyjemność. 

10. Perswazja w szkoleniach – jak przekonać uczestników i wpływać na ich postawy. 

11. Badanie potrzeb szkoleniowych i ocena skuteczności szkolenia oczami zleceniodawcy, który jest 

współtwórcą Twoich szkoleń. 

12. Bez superwizji trenerskiej będzie Ci dużo trudniej – jak więc z niej korzystać? 

13. Jak przetrwać na rynku szkoleniowym, gdy potencjalni zleceniodawcy są zasypywani ofertami szkoleń? 

14. Zaliczenie na zakończenie Szkoły Trenerów: Trener na wybiegu, czyli prowadzenie fragmentów własnych 

szkoleń. 

 

Gdzie? 

Zajęcia będą prowadzone w soboty i niedziele w Tychach przy ulicy Budowlanych 4. Nasza sala szkoleniowa 

jest w miejscu, do którego jest łatwo dojechać samochodem, autobusami i pociągiem.  

 

Jaki jest koszt? 

Cena każdego dwudniowego zjazdu to 750 PLN + VAT.  

 

W tej kwocie zapewniamy:  

 praktyczne zajęcia w dobrej atmosferze i przyjaznej sali,  

 materiały szkoleniowe 

 wyżywienie 

 podpowiedź, gdzie znaleźć nocleg zgodnie ze standardem, jaki preferujecie ;) 

 


