AKADEMIA TRENERÓW EMPIRII w nowym systemie doskonalenia nauczycieli

Jedyny w Polsce kurs trenerski dla osób znających
specyfikę pracy szkoły, które planują szkolić kadrę oświatową.

182 godziny
rozwoju zawodowego
i osobistego

tylko 16 miejsc
w grupie

zaledwie 4 miesiące
nauki

$

$

możliwość dofinasowania

AKADEMIA TRENERÓW EMPIRII
rozwija kompetencje trenerskie.
Otwiera możliwość współpracy
z firmami szkoleniowymi
oraz startowania
w przetargach i konkursach,
w których wymagany jest
certyfikat trenerski.

z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego

N I E P O RÓ W N Y WA L N A JA KO Ś Ć !

Program Akademii Trenerów Empirii odpowiada na potrzebę
wdrażania nowego systemu doskonalenia nauczycieli.

TRENER jako MISTRZ
nauczania dorosłych:
• szkoli zgodnie z zasadami andragogiki
• zarządza sprawnie procesem szkoleniowym
• potrafi wyzwalać motywację
• stosuje nowoczesne narzędzia trenerskie

AKADEMIA TRENERÓW EMPIRII
kształci umiejętności trenerskie.
Nauczyciele często postrzegani są przez trenerów jako „trudna grupa”.
Z naszych obserwacji wynika, że nauczyciele nie są grupą trudną, lecz
WYMAGAJĄCĄ. Oczekują od osoby prowadzącej nie tylko solidnego przygotowania merytorycznego, ale i profesjonalnego warsztatu trenerskiego.

TRENER jako INSPIRATOR
w indywidualnym wsparciu nauczyciela:
• zna specyfikę pracy szkoły
• potrafi przeprowadzić coaching, mentoring, superwizję lub konsultacje
• posiada kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej

AKADEMIA TRENERÓW EMPIRII
kształci umiejętności indywidualnego wsparcia nauczycieli.
Coaching, mentoring, superwizja stają się nieodzownym elementem skutecznego procesu doskonalenia.

TRENER jako ARCHITEKT
procesu doskonalenia potrafi:
• diagnozować
• planować
• realizować
• wdrażać
• ewaluować

AKADEMIA TRENERÓW EMPIRII
przygotowuje do organizacji procesu doskonalenia.
Doskonalenie nauczycieli powinno iść w parze z potrzebami rozwojowymi
szkół. Bazową kompetencją trenera jest umiejętność wspierania szkoły w zakresie diagnozowania, planowania, realizacji i ewaluacji procesu doskonalenia.

MÓWIĄ UCZESTNICY NASZYCH KURSÓW
„Ogromna wartość kursu ze względu na bogactwo uzyskanej merytorycznej wiedzy i zdobytych kompetencji trenerskich. (...) Czekam na kolejny kurs o podobnej tematyce
zaproponowany przez Empirię.”
Joanna Grębosz-Cichocka, Szczecin
„Akademia Trenerów Empirii to profesjonalnie przygotowany i prowadzony kurs, dający kwalifikacje trenerskie.
(...) Miła atmosfera, mnóstwo ćwiczeń, doświadczanie i
przeżywanie tego, o czym przyszły trener musi pamiętać — to kwintesencja Akademii Trenerów Empirii, którą
szczerze polecam!”
Beata Woźniak, Mieszkowice

„Akademia Trenerów Empirii” to bardzo dobrze przemyślany, zorganizowany i przeprowadzony kurs. Każda godzina zajęć była ważna, każde ćwiczenie miało swój sens.
(...) Z satysfakcją stwierdzam, że to była bardzo dobra
inwestycja czasu, zaangażowania i pieniędzy, ponieważ
dużo się nauczyłam. Zdecydowanie polecam!”
Adrianna Skaza, Szczecin
„Uzyskanie samoświadomości. Przemiła atmosfera — twórcza i edukacyjna. Zwrócenie uwagi na precyzję słowa i myśli. Czas mijał szybko.”
Dagmara Lewartowska, Szczecin

P R O G R A M

K U R S U

Program Akademii Trenerów Empirii obejmuje 182 godziny nauki podzielone na trzy formy aktywności uczestników:
144
godziny

6
godzin

32
godziny

sesje szkoleniowe,
warsztatowe i seminaria

konsultacje

praktyka trenerska

Nazwa modułu

Zagadnienia

Diagnoza potrzeb szkoleniowych
szkoły i potrzeb szkoleniowych
indywidualnych

Określanie luk kompetencyjnych w kontekście potrzeb rozwojowych szkoły.
Metody i narzędzia diagnozujące luki kompetencyjne

Opracowanie efektywnego szkolenia

Struktura szkolenia. Określanie celu, metod, form realizacji celów. Dobór treści.
Materiały szkoleniowe.

Opracowanie programu
doskonalenia dla szkoły

Metodologia tworzenia programów doskonalenia. Potrzeby rozwojowe i szkoleniowe
szkoły a cele programu doskonalenia. Dobór form wsparcia. Harmonogram i inne
elementy programu doskonalenia.

Monitorowanie i ewaluacja
programu doskonalenia i szkolenia

Cele, metody, narzędzia monitorowania i ewaluacji programu doskonalenia i pojedynczego
szkolenia. Sprawozdanie z realizacji programu. Wnioski i rekomendacje.

Psychologia uczenia się dorosłych

Neurodydaktyka w nauczaniu dorosłych; modele i style uczenia się; cykl D. Kolba
w projektowaniu i realizacji szkolenia; etapy rozwoju kompetencji społecznych;
motywacja do uczenia się.

Komunikacja interpersonalna

Indywidualne wsparcie

Narzędziownia trenera

Zarządzanie procesem grupowym

Seminarium

Analiza transakcyjna w pracy trenera.
Autoprezentacja trenera. Analiza własnego stylu; kreowanie wizerunku; role trenerskie.
Specyfika coachingu, mentoringu, superwizji i konsultacji; aktywne słuchanie;
zadawanie otwierających pytań; informacja zwrotna; skuteczne narzędzia
wykorzystywane do indywidualnego wsparcia.
Przegląd metod aktywizujących; gry szkoleniowe; study case; trening kreatywności.
Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy trenera.
Grupa i modele rozwoju grupy; role grupowe; systemowe ujęcie pracy z grupą; zarządzanie
różnorodnością w grupie szkoleniowej; gry szkoleniowe w procesie grupowym
Sytuacje trudne w pracy trenera; praca z oporem; panowanie nad emocjami;
rozwiązywanie konfliktu, motywacja.
Diagnoza potrzeb szkoleniowych szkoły i potrzeb szkoleniowych indywidualnych.
Projektowanie szkolenia
Opracowanie programu doskonalenia nauczycieli

Egzamin

Prezentacja własnego modułu szkoleniowego.
Udzielanie informacji zwrotnej.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA
Uczestnicy Akademii Trenerów EMPIRII zdobędą wiedzę,
umiejętności i doświadczenie w następujących obszarach:
• warsztat trenerski związany
z prowadzeniem szkoleń dla dorosłych
• warsztat coacha/mentora/superwizora związany
z prowadzeniem indywidualnego wsparcia
• procesowa organizacja doskonalenia – od diagnozy,
poprzez planowanie, realizację szkoleń po ewaluację
Uczestnicy Akademii Trenerów EMPIRII po zaliczeniu wszystkich
etapów kursu otrzymają certyfikat trenerski i otworzą przed sobą
możliwość współpracy z firmami szkoleniowymi oraz startowania
w przetargach i konkursach, w których jest on wymagany.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
ADRESACI: Wychodząc z założenia, że nikt tak nie rozumie potrzeb szkoły, nauczycieli
jak osoby mające doświadczenie zawodowe w instytucjach oświatowych, ofertę kierujemy
przede wszystkim do:
• dyrektorów szkół, liderów WDN, pedagogów, psychologów
• pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
• nauczycieli, którzy planują wykonywać zawód trenera
• osób znających specyfikę pracy szkoły, które planują szkolić kadrę oświatową
HARMONOGRAM SPOTKAŃ: Sesje szkoleniowe i warsztatowe odbywają się w systemie
weekendowym (sobota i niedziela) średnio co dwa tygodnie. Terminy seminariów/konsultacji są uzgadniane w trakcie trwania kursu. Praktyka trenerska odbywa się po każdym etapie.
Liczba zjazdów: 8
Czas trwania: 4 miesiące
Miejsce zjazdów: szukaj w informacji szczegółowej do poszczególnych edycji kursu
ZGŁOSZENIA: Na stronie www.empiria.edu.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe
PROWADZĄCY: Certyfikowani trenerzy i coachowie, posiadających duże doświadczenie
w pracy trenerskiej
CERTYFIKAT: Warunkiem otrzymania certyfikatu Akademii Trenerów Empirii jest uczestniczenie w 80% sesji szkoleniowych i warsztatowych oraz pełna realizacja praktyki trenerskiej.

Więcej informacji na stronie www.empiria.edu.pl

Organizator

Salon Edukacyjny EMPIRIA
AKREDYTOWANY Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
to firma z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku szkoleniowym. Niewątpliwą zaletą naszych szkoleń jest ich wymiar praktyczny – sprawdzone metody pracy,
przydatne materiały szkoleniowe i warsztatowe, trafne uwagi i spostrzeżenia szkoleniowców.
EMPIRIA została stworzona przez nauczycieli, dlatego doskonale rozumiemy problemy
w edukacji i potrafimy znaleźć rozwiązania.

Salon Edukacyjny
EMPIRIA Sp. z o. o.
70-442 Szczecin,
ul. gen L. Rayskiego 28/3
tel./fax +48 91 434 00 01
tel. kom. 693 730 712
biuro@empiria.edu.pl

www.empiria.edu.pl

Naszymi klientami są szkoły i placówki oświatowe, które szczególną wagę przywiązują do jakości szkoleń i niekonwencjonalnych metod pracy. W ciągu 6 lat działalności zrealizowaliśmy
1500 szkoleń dla kadry oświatowej, przeszkoliliśmy ponad 28 000 nauczycieli i dyrektorów
szkół i placówek oświatowych. Wiemy, jak pomagać szkole w realizacji jej potrzeb rozwojowych w kontekście doskonalenia nauczycieli. Potrafimy dobrze przygotować trenerów do
pracy w szkole.
Salon Edukacyjny EMPIRIA specjalizuje się w realizacji kursów trenerskich dla osób, które
chcą prowadzić szkolenia w szkołach i placówkach oświatowych oraz udzielać kompleksowego wsparcia w zakresie realizowania potrzeb rozwojowych szkół/placówek oświatowych
w kontekście doskonalenia.

