Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty
usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK
Usługa archiwalna
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/01/27/10508/521458

Cena netto

2 400,00 zł

Cena brutto

2 400,00 zł

Cena netto za godzinę

75,00 zł

Cena brutto za
godzinę

75,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

32

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-04-02

Termin zakończenia
usługi

2020-04-05

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-27

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-04-01

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Kategorie dodatkowe KU

Rozwój osobisty

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług
Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Stowarzyszenie Konsultantów i
Trenerów Zarządzania MATRIK

Osoba do kontaktu

Magdalena Klich

E-mail

stowarzyszenie@matrik.pl

Telefon

606 205 100

Cel usługi
Cel biznesowy
Zwiększenie zadowolenia uczestników szkoleń z warsztatów prowadzonych przez trenerów
przeszkolonych na naszym Kursie. Kreowanie w branży wizerunku profesjonalnego trenera.

Cel edukacyjny
Kurs umożliwia kompleksowe i skondensowane poznanie metodyki prowadzenia szkoleń w oparciu o
elementy wiedzy psychologicznej i wiedzy z zakresu zarządzania. Daje możliwość praktycznego
przećwiczenia umiejętności trenerskich na różnych etapach cyklu szkoleniowego. Kurs doskonali
kluczowe umiejętności bez których trener nie może wyjść na salę szkoleniową, czyli dobre
zaprojektowanie szkolenia oraz umiejętność zarządzania zasobem metod szkoleniowych. Finalnym
celem Kursu jest przygotowania trenera do sprawnej organizacji procesu szkoleniowego od
momentu otrzymania oferty zleceniodawcy do ewaluacji szkolenia.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Program Kursu Trenerów Zarządzania MATRIK obejmuje następujące obszary merytoryczne:
Teoria i praktyka uczenia się dorosłych
Elementy cyklu szkoleniowego
Metody i techniki szkoleniowe
Badanie potrzeb szkoleniowych uczestników
Omówienie zastosowania 20-30 metod szkoleniowych, w szczególności:
prezentacji,
ćwiczeń grupowych,
dyskusji grupowej,
gier szkoleniowych,
studium przypadku,
ról i scenek
Projektowanie szkolenia:
Przygotowanie materiałów szkoleniowych,
Organizacja szkolenia,
Podział na sesje i moduły,
Planowanie czasu szkolenia,
Tworzenie projektu szkolenia
Podstawowe zasady ewaluacji szkoleń
Logistyka w szkoleniach
Trudny uczestnik i trudne sytuacje
Planowanie własnego rozwoju osobistego i zawodowego
Identyfikowanie metod i źródeł wspierania rozwoju zawodowego trenera

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efekty uczenia się dla uczestnika
w zakresie wiedzy:
nabycie wiedzy w zakresie uczenia się dorosłych (cykla Kolba)
poznanie cyklu szkoleniowego ze szczególnym uwzględnieniem projektowania i prowadzenia
szkoleń
zdobycie wiedzy o metodach szkoleniowych i ich zastosowaniu
poznanie typów "trudnego klienta" i sposobów radzenia sobie z nim
nabycie wiedzy w zakresie logistyki szkoleń
w zakresie umiejętności:
wielokrotne doskonalenie prezentacji indywidualnej i zespołowej na różnych etapach Kursu
przećwiczenie projektowania dwudniowego szkolenia
doskonalenie umiejętności planowania czasu szkolenia
przećwiczenie wybranych metod szkoleniowych, ich przygotowania i prowadzenia
w zakresie postaw:
zrozumienie potrzeby uwzględniania zasad uczenia się dorosłych podczas projektowania i
prowadzenia szkoleń
wykształcenie potrzeby poszukiwania bogatej metodyki szkoleniowej
przekonanie do pracy nad samorozwojem i ciągłym doskonaleniem warsztatu

Grupa docelowa
Szkolenie dedykujemy w szczególności osobom, które:
specjalizują się w prowadzeniu szkoleń i chcą podnieść swoje kompetencje,
wiążą swoją przyszłość z zawodem trenera biznesu (np. studenci, absolwenci),
odpowiadają za politykę personalną w firmie,
chcą rozwijać swoje kompetencje interpersonalne oraz poprawiać efektywność przekazywania
wiedzy (np. lektorzy),
chcą się przekwalifikować i spełniać w roli trenera.

Materiały dydaktyczne
notatnik
długopis
podręcznik
dodadkowe materiały szkoleniowe

Informacje dodatkowe
Cena obejmuje:
udział w szkoleniu (4 dni)
profesjonalną kadrę trenerską,
materiały szkoleniowe (podręcznik, handouty i inne materiały dodatkowe),
dodatkowe pomoce dydaktyczne dla uczestników szkolenia,
dyplom ukończenia szkolenia
przerwy kawowe,
lunch.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

Liczba
godzin

