11. EDYCJA KURSU TRENERSKIEGO
SZCZECIN
Już od TEGO roku szkolnego możesz dołączyć do elitarnej grupy nauczycieli! Do TRENERÓW OŚWIATY.
I jest to bardzo proste. Wystarczy ukończyć kurs trenerski.
Od 2013 roku z wielką satysfakcją realizujemy specjalistyczny kurs trenerski dla kadr systemu oświaty.
Za nami 10 edycji!. Certyfikat trenerski zdobyło 130 dyrektorów i nauczycieli!
Co nas wyróżnia?
• SPRAWDZONY program
• ATRAKCYJNA cena
• INDYWIDUALNE podejście do rozwoju kompetencji
Uczestnicy Akademii Trenerów EMPIRII otrzymują certyfikat trenerski i otwierają przed sobą możliwość
współpracy z firmami szkoleniowymi oraz startowania w przetargach i konkursach,
w których jest on wymagany.
EMPIRIA chętnie współpracuje ze swoimi absolwentami. ZAPRASZAMY!

Informacje organizacyjne
OKRES REALIZACJI: 27 października 2018 – 17 lutego 2019 (8 zjazdów, sobota-niedziela)
HARMONOGRAM SPOTKAŃ
Sesje szkoleniowe i warsztatowe odbywają się w systemie weekendowym
(8 zjazdów w soboty i niedziele). Liczba godzin: 126 (112 godz. szkoleń i warsztatów, 14 godz.
praktyki w zakresie poprowadzenia etiudy szkoleniowej + egzamin)
Terminy zjazdów:
1.
27 - 28.10.2018
2.
3 - 4.11.2018
3.
17 - 18.11.2018
4.
1- 2.12.2018
5.
15 -16.12.2018
6.
12-13.01.2019
7.
26-27.01.2019
8.
16-17.02.2019
CENA KURSU: 2 990 zł brutto
Cena obejmuje: szkolenia i warsztaty, egzamin z podstawowych kompetencji trenerskich,
materiały szkoleniowe, serwis kawowy, certyfikat ukończenia Akademii Trenerów EMPIRII.
Istnieje możliwość zapłaty w ratach.
Wysokość i rozkład rat ustalane są indywidualnie.

MIEJSCE kursu: Szczecin, ul. gen. L. Rayskiego 28/3
ZGŁOSZENIA: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na www.empiria.edu.pl,
w zakładce: ZGŁOSZENIA-OTWARTE
ORGANIZATOR: Salon Edukacyjny EMPIRIA – Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
– firma z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku szkoleniowym. 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 szkoleniowych szkół/placówek oświatowych w kontekście potrzeb
rozwojowych szkoły.

PROGRAM KURSU
TEMATYKA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

Liczba godzin

Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych szkoły/organizacji

8

Opracowanie programu doskonalenia dla
szkoły/organizacji
Przygotowanie efektywnego szkolenia
Psychologia uczenia się dorosłych
Analiza transakcyjna w pracy trenera
Autoprezentacja trenera
Zarządzanie procesem grupowym
Narzędziownia trenera: metody i narzędzia pracy
Indywidualne wsparcie: coaching, mentoring,
superwizja, konsultacja
Przeprowadzenie modułu szkoleniowego; informacja
zwrotna
ŁĄCZNIE

16
8
8
8
16
16
16
16
14
126

Szczegółowych informacji udziela Gabriela Helińska tel. 693 543 256; gabrielahelinska@empiria.edu.pl

OSOBY PROWADZĄCE:
Beata Dobińska – psycholog, certyfikowana trenerka z wieloletnim doświadczeniem w pracy
szkoleniowej, akredytowana konsultantka Insights Discovery; absolwentka psychologii na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 2-letniego stażu szkoleniowego z zakresu terapii Gestalt,
2- letniego Programu Edukacji Psychologicznej z zakresu Analizy Transakcyjnej; od ponad 15 lat związana
zawodowo z instytucjami oświatowymi; wykładowca w ZPSB w Szczecinie; wykłada m.in. na studiach
menedżerskich MBA w ZPZB.
Gabriela Helińska – certyfikowana trenerka i coach ACC ICF (ponad 400 godzin coachingu
indywidualnego i grupowego); nauczyciel dyplomowany; autorka wielu projektów szkoleniowych
i programów edukacyjnych i publikacji; szkolenia prowadzi metodami aktywnymi opartymi na uczeniu
się przez doświadczanie; absolwentka studiów podyplomowych Organizacja i Zarządzanie w Oświacie
oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi; dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli; prezes Salonu
Edukacyjnego EMPIRIA Sp. z o. o.
Olga Oczkowska-Fiuk – certyfikowana trenerka, doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej;
wiceprezes zarządu Salonu Edukacyjnego EMPIRIA, prezes organizacji pozarządowej; zwolenniczka
logicznego rozumowania oraz rozwiązań systemowych, autorka wielu narzędzi wspomagających proces
planowania,
monitorowania
oraz
dokumentowania
podejmowanych
działań;
posiada
ponaddziesięcioletnie doświadczenie w tworzeniu, realizacji oraz rozliczaniu projektów finansowanych
ze środków Unii Europejskiej, w tym dla kadr systemu oświaty.

Kamila Pępiak-Kowalska - trener rozwoju osobistego i biznesu, pedagog, coach, mentor i superwizor,
konsultant; prowadzi autorskie kursy, szkolenia i warsztaty – dla klientów biznesowych i indywidualnych
(sesje prowadzone w jezyku polskim, angielskim i okazjonalnie hiszpańskim, zarówno online, jak F2F);
w swojej pracy bazuje na najnowszych badaniach ze świata fizyki, kognitywistyki, neurobiologii,
andragogiki czy tez nauk ekonomicznych. Absolwentka University of Exeter (UK) – M.A. of Arts,
doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwentka Politologii, Ekonomii, Pedagogiki. Posiadaczka
m.in. certyfikatów: Trener FRIS Style Myślenia i Działania (partner FRIS), Trener Moderator House of
Skills, PCC ICF, Canine and Feline Behaviourist i wielu innych.

