
Kursy certyfikowanych trenerów 
w Lublinie i Warszawie

Wybrane tematy szkolenia:

• trening interpersonalny
• poznaj siebie – jakim trenerem jesteś
• innowacyjne metody pracy
• jak skutecznie uczyć?
• jak radzić sobie w trudnych sytuacjach na szkoleniu?
• jak być zapracowanym trenerem - jak zdobywać dobre zlecenia?
• jak wypracować indywidualny styl trenerski?
• multimedialny trener - nie tylko Power Point
• jak mówić, by być słuchanym i zrozumianym?
• jak „zaczarować” grupę?
• łatwe i trudne procesy grupowe
• etyka i dylematy pracy trenerskiej
• zarządzanie cyklem szkoleniowym
• jak radzić sobie ze stresem?
• jak panować nad emocjami?
• „trudny uczestnik” nam nie straszny
• retoryka i erystyka
• warsztat dyplomowy - egzamin dyplomowy z komentarzem tutorskim

Biuro w Lublinie
Quality & Development Institute spółka z o.o
20-003 Lublin, ul. Przechodnia 4
tel. 81 534 61 91
a.gawlik@quality-development.com

Biuro w Warszawie
Quality & Development Institute spółka z o.o
00-539 Warszawa, ul. Piękna 3a
tel. 22 622 27 02
a.moskwa@quality-development.comK
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ZDOBĄDŹ NOWE KWALIFIKACJE TRENERSKIE
POSZERZ SWOJĄ OFERTĘ TRENERSKĄ

POZNAJ NOWE METODY SZKOLEŃ
UZYSKAJ CERTYFIKAT TRENERSKI

POŁĄCZ PASJĘ Z PRACĄ

ZOSTAŃ PROFESJONALNYM TRENEREM



Szkoła trenerów „Train the trainer” to:

• nowoczesna szkoła dla wybitnych trenerów
• 80 godzin zajęć prowadzonych w weekendy 
    każda godzina to inna metoda, nowa wiedza, 
    nowe umiejętności
• program zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji
• miejsce inspiracji, gdzie inspirują trenerzy wyłonieni 
    w wieloetapowym ogólnopolskim konkursie
• kurs zakończony egzaminem, po którym otrzymasz 
   certyfikat

Profil Uczestnika

 

Uczymy tworzenia programów szkoleniowych i skutecznej komunikacji. 
Uczymy jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w czasie prowadzenia 
szkoleń, jak występować publicznie, jak uczynić szkolenie niepowtarzalnym. 
Zdobędziesz umiejętności aktywizowania i kontrolowania każdej, nawet 
najtrudniejszej grupy. 

• początkujący trenerzy biznesu/instytucji publicznych/NGO/rozwoju  
    osobistego
• aktualni i przyszli pracownicy działów HR, działów szkoleń, działów 
    rozwoju zasobów ludzkich instytucji publicznych i prywatnych
• specjaliści w różnych dziedzinach, np. ekonomia, informatyka, finanse, 
    bukieciarstwo, stolarstwo i we wszelkich innych innymi słowy, każdy, 
    kto coś wie, chciałby uczyć w tej dziedzinie, a nie ma uprawnień 
    trenerskich
• praktykujący trenerzy poszukujący inspiracji i nowych metod
• praktykujący trenerzy bez certyfikatów i kursów trenerskich
• osoby planujące otwarcie firmy szkoleniowej lub prowadzące ją od  
    niedawna
• osoby, które chcą podjąć z nami współpracę trenerską w całej Polsce
• każdy, kto ma dobry kontakt z ludźmi
• każdy, kto czuje, że jest urodzonym trenerem
• każdy, kto chce zdobyć unikalny certyfikat trenerski
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