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ZAPRASZAMY DO 18 EDYCJI SZKOŁY TRENERSKIEJ STOWARZYSZENIA
TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH!
Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych jest ogólnopolską, niezależną organizacją zrzeszającą
ponad 200 osób pracujących w obszarze edukacji dorosłych i działających na rzecz zmiany społecznej.
Od 1998 r. pomagamy trenerom i trenerkom pracującym na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
na różnych etapach kariery zawodowej. Prowadzimy szkoły trenerskie (na poziomie podstawowym i zaawansowanym, specjalistyczne, branżowe) oraz superwizje indywidualne i grupowe, wspierające trenerów i trenerki
w indywidualnym rozwoju zawodowym i osobistym.
Uczestniczymy w projektach międzynarodowych. Dzielimy się informacjami na temat trendów w edukacji dorosłych, wartościowych źródeł wiedzy, sposobów i metod pracy trenera, wykorzystania nowoczesnych technologii
w uczeniu dorosłych. Współpracujemy z organizacjami, instytucjami, ekspertami, realizujemy projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych oraz szkolenia na zamówienie konkretnych grup.
Opracowaliśmy i wdrożyliśmy jako jedni z pierwszych w Polsce system certyfikacji trenerskiej.

DOŚWIADCZENIE
Od 1999 roku realizujemy szkoły trenerskie, które są stałym elementem programowym
Stowarzyszenia. Mamy już ponad 520 absolwentów i absolwentek różnego typu szkół
trenerskich.

JAKOŚĆ
Dbamy o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkoleń, które mają wpływ na rozwój
organizacji. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby uczestniczącej w Szkole.

UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA
Szkoła Trenerska przygotowuje do pracy w roli trenera z myśleniem o zmianie społecznej, pracy
w lokalnej społeczności, z podejściem, w którym w centrum jest człowiek.

POZNANIE ŚRODOWISKA
Działamy w środowisku ludzi, którym zależy na zmianie społecznej.

ROZWÓJ ZAWODOWY
Szkoła przygotowuje do zawodu trenera/trenerki, edukatora/edukatorki. Posiadamy własny
system certyfikacji trenerskiej.
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ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ PODRÓŻY TRENERSKIEJ

18 SZKOŁA

Od spotkania Ja – Ty do autorskiego szkolenia
Dlaczego nasza szkoła? Oto podstawowe powody:
 Po pierwsze – ZESPÓŁ TRENERSKI – Twoi współtowarzysze podróży, którzy mają duże doświadczenia

pracy z dorosłymi, specjalizują się w różnych tematach. Łączy ich wspólne podejście do pracy z grupą,
oparte na uznaniu jej podmiotowości i autonomii.
 Po drugie - HARMONIJNA KOMPOZYCJA SZKOŁY, łącząca podejście psychologiczne (stawiające na

relacje międzyludzkie i proces grupowy) z podejściem charakterystycznym dla szkoleń z zakresu zarządzania (określone cele, jasna struktura).
 Po trzecie - ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE I PROGRAM SZKOŁY, który zawiera kluczowe przystanki na

Twojej trenerskiej drodze.

CO SIĘ DZIEJE W SZKOLE?
Zaczniemy od treningu interpersonalnego, który pozwoli Ci poznać lepiej siebie, zrozumieć jak wpływasz na
innych - to pomoże Ci wyciągnąć wnioski rozwojowe dla swojej roli trenerskiej.
Kolejne szkolenia będą jak puzzle: z technik ułatwiania pracy grupie, świadomości procesu grupowego, tworzenia programu szkoleniowego, procesu rozwijania osób dorosłych, metod uczenia przez doświadczenie, które na
końcu złożą się w duży obraz Twoich kompetencji trenerskich zdobywanych aktywnie, w zadaniach, doświadczeniach, eksperymentach.

Będziesz pracować w grupie, która będzie dla Ciebie źródłem zarówno wsparcia i docenienia, jak i informacji
zwrotnych, czasem konstruktywnej konfrontacji.
Zapraszam Cię do przygody połączonej z pracą nad sobą, zdobywaniem wiedzy i umiejętności. Będziesz pracować z doświadczonymi trenerami i trenerkami, którzy podzielą się swoim doświadczeniem i zaproszą do poszerzania Twojego.
18 Szkoła Trenerska jest skierowana również do osób pracujących w środowisku osób z niepełnosprawnościami oraz do osób z niepełnosprawnością, które często nie uczestniczą w szkoleniach z prostego powodu - nikt
nie pomyślał o ich udziale.
Zapraszam!
Agnieszka Szelągowska
Superwizorka Szkoły
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CERTYFIKAT:

CERTYFIKAT

Po zakończeniu szkoły uczestnicy i uczestniczki mają możliwość otrzymania certyfikatu jakości szkoleń
(certyfikat bazowy), który jest częścią naszego systemu certyfikacji i jest ważny 5 lat.
Aby otrzymać certyfikat należy:
1. ukończyć 18 Szkołę Trenerską STOP (zgodnie z regulaminem),
2. pozytywne zaliczyć trening zadaniowy (należy przeprowadzić pod superwizją min. 8-godzinne szkolenie
metodami aktywnymi z zakresu jednego tematu merytorycznego dotyczącego organizacji pozarządowych/
aktywizacji społecznej/ budowania społeczeństwa obywatelskiego/ wprowadzania zmiany społecznej oraz
uzyskać pozytywną opinię superwizora/ki),
3. posiadać doświadczenie szkoleniowe - min. 80 godzin szkoleniowych,
4. być członkiem/członkinią Stowarzyszenia.

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOŁY:
1. Uczestnictwo w zajęciach: można opuścić 20 godzin zajęć (obowiązkowa jest obecność na całym
treningu interpersonalnym),
2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pod superwizją (w ramach treningu zadaniowego).

REGULAMIN
SZKOŁY
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AGNIESZKA SZELĄGOWSKA - SUPERWIZORKA SZKOŁY

KADRA
TRENERSKA

Trenerka Szkoły Liderów, superwizorka STOP, trenerka mediacji. Prowadzi szkolenia dotyczące wspierania procesu
grupowego, radzenia sobie z oporem i trudnymi sytuacjami podczas szkoleń. W Szkole Liderów pracuje z tutorami,
czyli osobami wspierającymi w rozwoju indywidualnym liderów. Prowadzi superwizję pracy tutorów, zwłaszcza
w trudnych sytuacjach współpracy.

JOLANTA WOŹNICKA - OPIEKUNKA PROCESÓW
Trenerka, superwizorka STOP, coach, edukatorka i animatorka. W pracy trenerskiej łączy podejście procesowe
z osiąganiem celów szkolenia. Doradczyni i trenerka z zakresu animacji lokalnej, funduszy unijnych i przygotowania
wniosków. Współtwórczyni Centrum OPUS.

MAJA BRANKA
Trenerka, superwizorka STOP, trenerka antydyskryminacyjna. Autorka programów i podręczników trenerskich.
Prowadzi zajęcia z metodologii pracy trenerskiej.

MARTA HENZLER
Trenerka, superwizorka STOP, animatorka społeczna, socjolożka, edukatorka. Specjalizuje się w aktywizacji i animacji
społecznej, edukacji środowiskowej, zmianie instytucjonalnej, zarządzaniu organizacją i rozwijaniu kompetencji
społecznych. Związana ze Stowarzyszenie BORIS.

KATARZYNA SEKUTOWICZ
Trenerka, konsultantka, mentorka i menedżerka w Stowarzyszeniu BORIS, superwizorka STOP. Prowadzi warsztaty,
superwizje, mentoringi i długofalowe procesy edukacyjne: grupowe i indywidualne.

RAFAŁ ŚWIEŻAK
Trener umiejętności społecznych, superwizor STOP, mediator, terapeuta rodzinny. Specjalizuje się w przywództwie
i zarządzaniu, negocjacjach, mediacjach i rozwiązywaniu konfliktów.

AGNIESZKA ZARZYCKA
Menedżerka, trenerka, coach, superwizorka STOP. Posiada rekomendacje PTP III stopnia, rekomendacje trenerskie
i coachingowe grupy TROP. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych,
interpersonalnych i menedżerskich oraz współpracy grupowej.

EKSPERCI (WEBINARIA):
PIOTR HENZLER
Trener (certyfikat jakości szkoleń II stopnia). Związany ze STOP i FAOO. Zainteresowany edukacją, rozwojem i zmianą
społeczną oraz nowoczesnymi technologiami.

PIOTR TODYS
Trener, tutor, prezes Fundacji TUS (działającej na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych).
Zajmuje się facylitacją partnerstw tworzonych przez samorząd i trzeci sektor.
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1. TRENING INTERPERSONALNY (40 h) – 20-24 stycznia 2016 – Agnieszka Zarzycka

PROGRAM
SZKOŁY

 Integracja osób uczestniczących w szkole  Doświadczenie działania procesu grupowego  Doświadczenie
emocji w relacjach z innymi osobami  Doświadczenie wpływu swoich zachowań na działania i emocje innych osób
 Rozwinięcie kompetencji interpersonalnych  Zrozumienie swoich relacji z grupą  Określenie mocnych stron
w relacjach z innymi osobami  Otrzymanie informacji zwrotnych na temat wpływu własnych zachowań i działań
na inne osoby

2. PODSUMOWANIE PROCESU GRUPOWEGO (20 h) - 5-7 lutego 2016 - Marta Henzler
 Pogłębienie rozumienia procesu grupowego  Zwiększenie wiedzy i umiejętności identyfikowania etapów procesu
grupowego  Zwiększenie umiejętności wspierania grupy w przechodzeniu przez kolejne etapy procesu  Rozwijanie
umiejętności identyfikowania ról grupowych i korzystania z nich w procesie rozwoju grupy  Kodeks etyczny
i najważniejsze wyzwania trenerskie

3. FACYLITACJA PRACY GRUPY (20 h) - 19-21 lutego 2016 - Agnieszka Szelągowska
 Zwiększenie umiejętności interpersonalnych w kontakcie z osobami w grupie  Rozwijanie kompetencji
facylitacyjnych potrzebnych do angażowania grupy, ujawniania potencjału wszystkich osób, skupiania wokół wspólnych
celów  Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi podczas szkoleń zarówno prewencyjnie jak
interwencyjnie  Doświadczenie roli facylitatora/ki i otrzymanie informacji zwrotnych o wykorzystanych umiejętnościach

4. METODOLOGIA UCZENIA OSÓB DOROSŁYCH (20 h) - 18-20 marca 2016 - Rafał Świeżak
 Zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z etapami uczenia osób dorosłych – cyklem Kolba  Zidentyfikowanie
zasad uczenia osób dorosłych  Poznanie metod szkoleniowych podczas szkoleń z udziałem osób
z niepełnosprawnością  Doświadczenie roli trenera/trenerki posługującego/ej się metodami aktywnymi zgodnie
z cyklem Kolba  Uzyskanie informacji zwrotnych o wykorzystaniu kompetencji związanych z metodologią uczenia
osób dorosłych

5. BADANIE POTRZEB I PROJEKTOWANIE PROGRAMU SZKOLENIOWEGO (24 h) - 22-24
kwietnia 2016 - Katarzyna Sekutowicz
 Podniesienie świadomości, że szkolenie powinno być narzędziem zmiany społecznej  Zdobycie umiejętności
identyfikowania potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych oraz narzędzi, które temu służą  Zdobycie umiejętności
projektowania szkolenia jako narzędzia zmiany dla osób w nim uczestniczących  Zwiększenie wiedzy i umiejętności
o oporze jako naturalnej reakcji na zmianę i sposobach wpierania grupy w oporze  Zwiększenie umiejętności
stawiania celów szkoleniowych i zakresu treści potrzebnych do realizacji celów
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PROGRAM
SZKOŁY

6. PREZENTACJE TRENERSKIE, ODKRYWANIE WŁASNEGO STYLU W PRACY Z GRUPĄ (20 h) 13-15 maja 2016 - Maja Branka
 Rozwinięcie umiejętności przygotowania i prezentowania treści w eksperckiej roli trenera/trenerki  Doświadczenie
roli eksperckiej podczas wystąpienia nagranego i omówionego przez osoby uczestniczące w szkole  Identyfikowanie
własnego stylu trenerskiego w oparciu o mocne strony i indywidualny potencjał  Wykorzystanie metod audiodeskrypcji
i wideotłumacza

7. ETIUDY SZKOLENIOWE (24 h) - 10-12 czerwca 2016 - Agnieszka Szelągowska
Z wykorzystaniem metod służących pracy z uczestnikami i uczestniczkami z niepełnosprawnościami.
 Zwiększenie umiejętności samodzielnego projektowania szkolenia  Doświadczenie roli trenerskiej podczas
prowadzenia fragmentu szkolenia  Doświadczenie własnego stylu pracy i mocnych stron w roli trenerskiej 
Zdobycie informacji rozwojowej informacji zwrotnej na temat własnego warsztatu i stylu pracy  Zwiększenie
umiejętności planowania własnego rozwoju w oparciu o cele i otrzymane informacje zwrotne

8. PODSUMOWANIE SZKOŁY I PLAN ROZWOJU TRENERSKIEGO (16 h) - 30 września 1 października 2016 - Agnieszka Szelągowska
 Podsumowanie całego procesu edukacyjnego  Refleksja nad celami rozwojowymi na przyszłość  Ewaluacja
szkoły

DODATKOWE SPOTKANIA I AKTYWNOŚCI:
Webinarium: Wprowadzenie do pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami
(1 h) - luty-marzec 2016 - Piotr Todys
Webinarium: Korzystanie z nowych technologii w procesie uczenia (1 h) - marzeckwiecień 2016 - Piotr Henzler
Konsultacja programów szkoleniowych na trening zadaniowy z opiekunką
i superwizorką
Trening zadaniowy - sierpień-wrzesień 2016 - przeprowadzenie szkolenia pod superwizją
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LICZBA GODZIN SZKOŁY:

ORGANIZACJA
SZKOŁY

216 godzin, w terminie styczeń - październik 2016, w tym:
186 godzin zajęć szkoleniowych (8 sesji + 2 webinaria)
30 godzin - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pod superwizją (w tym konsultacje
indywidualne koncepcji programu z superwizorem )

MIEJSCE SZKOLEŃ:
Sesja 1 (Trening interpersonalny): odbędzie się w ośrodku szkoleniowym z noclegiem
i pełnym wyżywieniem dla uczestników/uczestniczek.
Sesje 2-8: odbędą się w sali szkoleniowej STOP w Warszawie, ul. Smolna 16 lok. 7
(bez noclegu i wyżywienia, zapewniamy poczęstunek w trakcie szkolenia).

CENA:
8400 zł brutto (6829,27 zł netto)
Można płacić ratami. Istnieje możliwość indywidualnego rozłożenia rat.
Zapytaj o szczegóły!

REKRUTACJA:
Rekrutacja jest dwuetapowa:

ankieta zgłoszeniowa (przesłana do 5 stycznia 2016)
rozmowa kwalifikacyjna (w terminie 8 stycznia 2016)

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!
Osoby do kontaktu: Małgorzata Czarnecka
Paulina Sierzputowska
tel. 22 468 87 73
tel. kom. 724 737 117
biuro@stowarzyszeniestop.pl
Icon designed by Freepik.com

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

ANKIETA
ZGŁOSZENIOWA

