Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa
biuro@stowarzyszeniestop.pl, tel. +48 724 737 117

REGULAMIN UCZESTNICTWA
1. edycja Szkoły Uczenia Online
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych
I.

CEL SZKOŁY I EFEKTY UCZENIA SIĘ

1. Celem szkoły jest podniesienie kompetencji trenerów i trenerek oraz edukatorów
i edukatorek w przygotowywaniu i prowadzeniu działań oraz procesów edukacyjnych
w przestrzeni online oraz budowanie i pobudzanie świadomości ich roli wspierającej
w przestrzeni wirtualnej.
2. W trakcie trwania Szkoły uczestnik/czka:
a. Pozna ważne czynniki wspierające budowanie poczucia dobrostanu
b. Pozna i doświadczy m.in. technik obniżających poziom stresu, rozluźniających
i relaksujące oraz metod wspierających dbanie o higienę emocjonalną
c. Podda refleksji czynniki wpływające na swoje poczucie bezpieczeństwa w roli
trenera/ki oraz zakres swojej odpowiedzialności jako trener/ka w przestrzeni online;
d. Rozwinie swoją świadomość w zakresie wpływu dobrostanu na prowadzenie
procesów uczenia się innych
e. Zwiększy wiedzę dotyczącą narzędzi/platform/aplikacji wykorzystywanych do
procesu uczenia się w online, poprzez:
● doświadczenie udziału w części kursu na różnych platformach
wykorzystywanych do edukacji zdalnej
● autorefleksję nad własnymi doświadczeniami w obszarze różnorodnych
narzędzi do prowadzenia spotkań online
f. Poszerzy swoją wiedzę dotyczącą analizy potrzeb osoby uczącej się i zleceniodawcy
z uwzględnieniem specyfiki działań online’owych
g. Pozna i doświadczy przykładowych metod, technik, narzędzi edukacyjnych, które
sprzyjają uczeniu się osób dorosłych online dzięki:
● Integracji i budowaniu bezpieczeństwa oraz zaufania w grupie pracującej
online (np. w obszarze integracyjno-poznawczym), tworzenie bezpiecznej
przestrzeni, przygotowanie i pomoc techniczna
● Świadomości technik/sposobów budowania zespołu w online
● Utrzymywaniu zrelaksowanej uważności osoby uczącej się online
● Wzmacnianiu odpowiedzialności osób uczących się online za swoje uczenie się
● Podnoszeniu umiejętności pracy w grupie online
● Rozwijaniu uważności osób uczących się online na różnorodność
h. Pozna i doświadczy różnych metod, technik i narzędzi edukacyjnych służących
zwiększaniu zaangażowania osób uczących się online w pracę indywidualną
i grupową (np. praca projektowa, spotkania między zajęciami):
● na różnych poziomach: głębokie uczenie się, skupienie uwagi “tu i teraz”,
energizery
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r.

narzędzia do wykorzystania online, quizy, testy, ankiety, narzędzia
umożliwiające pracę w czasie rzeczywistym przy zachowaniu anonimowości,
rundki, gry itp.
Będzie potrafił/potrafiła rozróżniać narzędzia i dostosowywać je do różnych
poziomów zaangażowania
Zwiększy swoją świadomości w zakresie konieczności testowania narzędzi uczenia się
przed ich wykorzystaniem
Pozna i doświadczy przykładowych metod, technik, narzędzi edukacyjnych
ukierunkowanych na osiąganie celów szkolenia online w postaci rozwijania
konkretnych umiejętności i postaw osób uczących się (takich jak: skuteczna
komunikacja, autoprezentacja, otwartość na różnorodność)
Pozna i doświadczy mocy „rundki” i będzie ją stosował/stosowała z rozwagą
Rozwinie swoją umiejętność rozpoznawania i zarządzania fazami dynamiki grupowej
oraz rolami grupowymi
Podniesie umiejętność komunikacji i budowania relacji z grupą pracującą online
Rozwinie uważność na różnorodność grupy i na zróżnicowane potrzeby jej członków
(w tym na higienę pracy)
Rozwinie umiejętność planowania i prowadzenia spotkań z uwzględnieniem
możliwości, ograniczeń i wyzwań związanych z edukacją online z uwzględnieniem:
● Potrzeb osób dorosłych, o które warto zadbać, aby mogli w pełni korzystać
z możliwości, jakie daje uczenie się online
● Zasad, które ułatwiają ludziom uczenie się online
● Uwarunkowań czynników wpływających na pracę online
Wykształci gotowość do aktywnego eksperymentowania w procesie uczenia się
Podda autorefleksji własny warsztat pracy online

II.

ZAANGAŻOWANI W REALIZACJĘ

1. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (zwany dalej Stowarzyszeniem) –
organizator Szkoły Uczenia Online.
2. Superwizorka Szkoły Uczenia Online – osoba zaangażowana w tworzenie koncepcji
i programu Szkoły. Odpowiedzialna za opiekę merytoryczną nad szkołą online, nabór
uczestników i uczestniczek, wspieranie osób uczestniczących (np. poprzez prowadzenie sesji
fakultatywnych i konsultacje), współpracuje z trenerami i trenerkami prowadzącymi
poszczególne sesje, jest obecna na każdym szkoleniu. Jest zaangażowana w proces
przygotowania i realizacji Festiwalu Trenerskiego Online.
3. Kadra trenerska – osoby zaangażowane w tworzenie koncepcji i programu Szkoły,
prowadzące sesje szkoleniowe.
4. Osoba z biura Stowarzyszenia – zapewnia wsparcie biura w zakresie przygotowania
i organizacji Szkoły Uczenia Online.
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HARMONOGRAM SZKOŁY

III.
1.

28 maja 2021 - EKOpoczątek, czyli spotkanie integracyjno-informacyjne (piątek, godz. 9:0014:15)
2. 11-12 czerwca 2021 - Trenerskie SPA (piątek, 9:00-16:00), Ptasie Radio, czyli EKOpoczątek
raz jeszcze, tylko inaczej (sobota, 9:00-14:15)
3. 2 lipca 2021 - Tworzenie BIOsfery uczenia się online (piątek, 9:00-16:00)
4. 3-4 września 2021 - BIOsfera w praktyce, czyli cele edukacyjne na poziomie wiedzy (piątek,
9:00-14:15; sobota, 9:00-10:30), Sekretne życie drzew, czyli tajemniczy proces grupowy, cz.II
(sobota, 11:00-14:15)
5. 17-18 września 2021 - BIOsfera w praktyce, czyli cele edukacyjne na poziomie umiejętności
(piątek, 9:00-14:15; sobota. 9:00-10:30)
6. 1-2 października 2021 - BIOsfera w praktyce, czyli cele edukacyjne na poziomie
postawy(piątek, 9:00-14:15; sobota. 9:00-10:30)
7. 15-16 października 2021 - Zaangażowanie i odpowiedzialność za uczenie się w szkoleniach
online – jeszcze więcej w temacie BIOsfery (piątek, 9:00-14:15), Sekretne życie drzew, czyli
tajemniczy proces grupowy, cz.III (sobota, 9:00-12:15)
8. 23 października 2021 - EKOpiknik – spotkanie podsumowująco-celebrujące (sobota, 9:0014:15)
9. Zajęcia fakultatywne: Spotkania grupowe, rozwojowe
10. Zajęcia fakultatywne: 4-5 grudnia 2021 - Prowadzenie 1,5 godz. warsztatu oraz udział w
wydarzeniach podczas Festiwalu Trenerskiego Online

IV.

KONCEPCJA SZKOŁY

1. Zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie zdalnej (z wykorzystaniem narzędzi do
komunikacji online).
2. Obligatoryjne działania w Szkole Uczenia Online odbywają się w terminie maj 2021 –
październik 2021 roku.
3. Szkoła Uczenia Online obejmuje:
a. 72 godz. warsztatowe zajęć online obligatoryjnych
b. różnorodną formę prowadzenia i organizowania zajęć
c. filmy i materiały edukacyjne
d. opiekę Superwizorki Szkoły
e. wsparcie techniczne
f. 6 godzin zegarowych dodatkowych spotkań online w grupie (dla chętnych)
g. Festiwal Trenerski Online (dla chętnych) – przygotowanie i poprowadzenie warsztatu
oraz udział w wydarzeniu
4. W ramach każdej sesji realizowany jest autorski program szkoleniowy wypracowany przez
zespół trenerów i trenerek Stowarzyszenia.
5. Każda sesja prowadzona jest przez parę trenerską oraz przy obecności moderatora
odpowiedzialnego za kwestie techniczne zajęć.
6. Szkoła Uczenia Online kończy się uzyskaniem zaświadczenia zawierającego cel, program
i terminy zajęć.
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UCZESTNICTWO W SZKOLE

V.

1. Szkołę Uczenia Online kierujemy do trenerów/trenerek i edukatorów/edukatorek:
a. z doświadczeniem na sali szkoleniowej
b. planujących rozszerzyć swoją ofertę zdalnych szkoleń
c. poszukujących nowych rozwiązań technologicznych oraz nowych sposobów, metod
na tworzenie angażującej przestrzeni do uczenia się
d. chcących uczyć się w grupie i dzielić się swoim doświadczeniem

VI.

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Uczestnik/czka Szkoły może opuścić maksimum
15 godzin zajęć (co stanowi ok. 20 % godzin warsztatowych obligatoryjnych).
2. Opuszczenie zajęć powyżej 15 godzin powoduje odnotowaniem nieobecności na
zaświadczeniu o ukończeniu Szkoły.

VII.

FESTIWAL TRENERSKI ONLINE

1. Dodatkowa forma aktywności dostępna dla uczestników i uczestniczek Szkoły po zakończeniu
obligatoryjnej części zajęć.
2. W ramach Festiwalu uczestnik/czka samodzielne lub w parze trenerskiej ma możliwość
przetestowania w bezpiecznych warunkach wybranych metod i narzędzi pracy online.
3. Udział w Festiwalu daje możliwość zdobycia rozwojowej informacji zwrotnej od uczestników
warsztatów i swojego stylu trenerskiego na sali wirtualnej (od trenera/ki moderującej
warsztat).
4. Warsztaty w ramach Festiwalu są moderowane przez trenera/kę zaangażowanego/ą w
prowadzenie sesji.
5. Kwestie organizacyjne:
a. Po stronie Stowarzyszenia będzie rekrutacja i zebranie grupy, promocja i pomoc
techniczna.
b. Warsztaty w ramach Festiwalu są prowadzone nieodpłatnie.
c. Uczestnicy i uczestniczki, którzy zdecydują się poprowadzić warsztaty podczas Festiwalu
będą mieli możliwość przeprowadzenia konsultacji programu z Superwizorką.

VIII.

PŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W SZKOLE

1. Odpłatność za uczestnictwo w szkole wynosi:
a. 3300,00 zł brutto (trzy tysiące trzysta zł) – dla aktywnych (płacących składki)
członków i członkiń Stowarzyszenia
b. 3900,00 zł brutto (trzy tysiące dziewięćset zł) – dla osób spoza Stowarzyszenia
i członków/iń z nieuregulowanymi składkami
2. Płatność może zostać rozłożona na raty według indywidualnych ustaleń (po konsultacji
z biurem Stowarzyszenia).
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3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w trakcie trwania Szkoły nie przewidujemy zwrotu
wniesionej opłaty.
4. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w szkole, ale rezygnujące na 5 dni i krócej przed
rozpoczęciem pierwszych zajęć płacą karę umowną w wysokości 300 zł.

IX.

REKLAMACJE

1. Reklamacja – dotycząca w szczególności: celu szkolenia/warsztatu, metod prowadzenia zajęć,
materiałów szkoleniowych, przygotowania prowadzącego/ej zgłoszona w ciągu 14 dni od
daty zakończenia zajęć w formie pisemnej/elektronicznej do biura Stowarzyszenia.
Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe, opis przedmiotu reklamacji wraz z
uzasadnieniem.
2. Reklamacja jest rozpatrywana przez Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z opiniami
wszystkich stron zaangażowanych w organizację i realizację zajęć.
3. W przypadku uznania reklamacji Stowarzyszenie zaproponuje:
a. dodatkową formę wsparcia w tematyce zajęć
b. powtórzenie udziału w zajęciach (w miarę możliwości)
c. zniżkę na kolejne szkolenie

X.

UWAGI KOŃCOWE

1. Regulamin stanowi część oferty Szkoły Uczenia Online i Umowy szkoleniowej. Zapoznanie się
z treścią regulaminu potwierdza się poprzez złożenie ankiety zgłoszeniowej.
2. Szczegółowe zasady współpracy zostaną sformułowane podczas pierwszych zajęć.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie i regulaminie oraz
zmiany terminów spotkań po wcześniejszym zawiadomieniu osób uczestniczących.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2021 roku.
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