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BUDOWANIE I ROZWÓJ

EFEKTYWNYCH

STRUKTUR TRENERSKICH



SZKOLENIA JAKIE REALIZUJEMY
DLA NASZYCH KLIENTÓW



DLACZEGO
WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Coraz więcej firm decyduje się na tworzenie własnych struktur

trenerskich, bo to pozwala w znaczący sposób ograniczyć koszty

związane ze szkoleniami zewnętrznymi.

Zmiany na rynku pracy wymuszają zmiany w priorytetach

szkoleniowych w organizacjach – trendy wskazują na rosnąca

potrzebę przygotowywania do roli szkoleniowców bezpośrednich

przełożonych.

Lawinowo rośnie zainteresowanie zawodem trenera w Polsce – coraz

więcej osób będzie poszukiwało pracy w zawodzie szkoleniowca.

Dofinansowania szkół trenerskich z funduszów unijnych skutkuje

pojawieniem się na rynku bardzo wielu darmowych kursów

trenerskich, a to może wpływać na obniżenie standardów kształcenia

kandydatów na trenerów.

Trenerzy wewnętrzni w organizacji mogą być nieocenionym wsparciem

dla managerów i pracowników w realizacji ich zadań oraz kluczowym

partnerem w osiąganiu celów strategicznych firmy.

Jednak, aby tak mogło się stać, należy odpowiednio zaplanować strategię

funkcjonowania zespołu trenerskiego w firmie i dobrać do tego zespołu

odpowiednich ludzi.

Rynek szkoleniowy się zmienia:

W tych okolicznościach stworzenie efektywnej struktury trenerskiej staje

się sporym wyzwaniem. Szkolenie podpowiada jak ustrzec się typowych

błędów przy budowaniu i rozwoju struktur trenerskich w organizacjach.

W trakcie 6-godzinnego szkolenia zaprezentujemy przykłady

konkretnych rozwiązań wdrażanych w różnych organizacjach. Pokażemy

wiele gotowych narzędzi – opisów stanowisk, formularzy rekrutacyjnych,

kart superwizyjnych.



CO GWARANTUJEMY?

 
Program szkoleniowy przygotowany w oparciu o Model SET® (Safety,

Experience, Training).

 

Certyfikowany Trener i Coach – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w

zakresie zarządzania strukturami trenerskimi w międzynarodowych

korporacjach.

 

Materiały dla uczestników wraz z zestawem przykładowych narzędzi i

formularzy.

 

BEZPŁATNE konsultacje merytoryczne dla każdego z uczestników

szkolenia..

 

 

 

Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując niebanalny

klimat do dokonywania trwałych i odważnych zmian

Misja Grupy SET

 
 

DLA KOGO?

 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach

kierowniczych odpowiedzialnych w organizacjach za rozwój trenerów i

zarządzanie strukturami trenerskimi.

Co i dla kogo?



Co w programie?

Trenerzy w organizacjach biznesowych:

Znaczenie wewnętrznych struktur trenerskich.

Rola i zadania trenerów w organizacji – od instruktora do

konsultanta.

Role part-trenerskie – eksperci i managerowie w roli trenerów.

Budowanie zespołu trenerskiego:

Wymagane kompetencje dla różnych ról trenerskich.

Wywiad behawioralny i formularze rekrutacyjne na stanowiska

trenerskie.

Samplingi i zadania rekrutacyjne.

Wdrażanie i rozwój trenerów w organizacji:

Proces wdrożenia i osiąganie 100% efektywności zespołu

trenerskiego.

Procesy rozwojowe dla trenerów i part-trenerów.

Znaczenie superwizji i coachingu w procesach rozwojowych

kompetencji trenerskich.

Certyfikacja trenerów wewnątrz organizacji i ścieżki karier.

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Program obejmuje następujące zagadnienia:



Wymagania techniczne

Sprzęt: komputer z kamerą i mikrofonem (wbudowane lub

zewnętrzne). Podczas szkolenia pracujemy z włączonymi kamerami. 

Połączenie z Internetem: połączenie z Internetem o minimalnych

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

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


Kontakt do nas!

Szczegółowych informacji ma temat warunków uczestnictwa udziela:

Klaudia Bernat-Chwist

Koordynator Projektów SET Biznes®

Tel.: +48 883 221 369

E-mail: klaudia.bernat@grupaset.pl

WWW: www.grupaset.pl


