
SET DLA

PROFESJONALISTÓW

PROJEKTOWANIE

EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I

PROCESÓW ROZWOJOWYCH

Szkolenie on-line na platformie:



Sprzęt: komputer z kamerą i mikrofonem (wbudowane lub

zewnętrzne).

Połączenie z Internetem: połączenie z Internetem o minimalnych

parametrach: pobieranie 5 mb/s, i wysyłanie minimum 1mb/s.

Prędkość  swojego Internetu możesz sprawdzić tu:

https://www.speedtest.net

Miejsce do pracy: pomieszczenie, w którym będziesz mieć stabilny

sygnał WiFi i warunki do spokojnej rozmowy wideo. 

Aplikacja: Przed rozpoczęciem szkolenia pobierz i zainstaluj

aplikację ZOOM. Znajdziesz ją na tej

stronie: https://zoom.us  Aplikacja jest bezpłatna i bezpieczna; nie

przesyła żadnych Twoich prywatnych informacji do nas.

UWAGA: Aplikacja jest również dostępna na telefon lub tablet.

Jednocześnie zalecamy by korzystać z aplikacji na komputer.

Umożliwi to pełny udział w warsztatach. Zachęcamy do jak

najszybszego instalowania ZOOM’a, żeby nie robić tego na ostatnią

chwilę przed szkoleniem.

WYMAGANIA!

https://www.speedtest.net/
https://zoom.us/


4 godziny merytorycznego i praktycznego
warsztatu z zakresu projektowania szkoleń,
obejmującego takie zagadnienia jak: 

Warunki efektywności procesów 
 szkoleniowych w organizacji. 
Analiza potrzeb rozwojowych. 
Projektowanie procesów.
Ocena efektywności szkoleń. 

Porcję skondensowanej wiedzy do szybkiego
wykorzystania w praktyce. Konkretne narzędzia,
wskazówki i źródła przydatne w pracy trenerskiej.

Materiały dla uczestników wraz  z zestawem
przykładowych narzędzi.

BEZPŁATNE konsultacje merytoryczne dla
każdego z uczestników szkolenia.

  

CO GWARANTUJEMY?



DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób

zatrudnionych na stanowiskach

kierowniczych, odpowiedzialnych 

w organizacjach za rozwój

pracowników i stworzenie strategii

szkoleniowej.



JAROSŁAW SOBKOWIAK

Ekonomista, Rekomendowany Trener Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, Konsultant Biznesu, Certyfikowany Trener
FRIS®. Współtwórca Modeli Rozwojowych Grupy SET®, w tym
Modelu Efektywnego Treningu – Modelu SET®. Prezes Zarządu
Grupy SET®. Współtwórca Szkoły Zarządzania, Szkoły Sprzedaży,
Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachów Akademii SET®.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży
szkoleniowej. Projektuje efektywne procesy rozwojowe, systemy
wdrożeniowe, standardy zachowań dla kadry zarządzającej i
pracowników. Absolwent Szkoły Trenerów rekomendowanej przez
Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkoły Coachów zgodnej ze
standardami International Coach Federation. Ponad 10000 godzin
pracy szkoleniowej, coachingowej i superwizyjnej z trenerami i
kadrą zarządzającą.

TRENER



Wypełnij i wyślij do nas 

Formularz Zgłoszeniowy

ZAPISY

https://grupaset.pl/o-nas/odpowiedzialnosc-spoleczna/set-dla-profesjonalistow/formularz-zgloszeniowy/


KONTAKT

Klaudia Bernat

Koordynator Projektów SET Biznes®

 

Tel.: +48 883 221 369

E-mail: klaudia.bernat@grupaset.pl 

www.grupaset.pl

http://grupaset.pl/
http://www.grupaset.pl/

