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 1. Nabycie umiejętności projektowania (zaplanowanie programu i scenariusza) oraz realizacji szkoleń.
2. Nabycie wiedzy na temat doboru adekwatnych metod szkoleniowych do zaplanowanych celów warsztatu oraz umiejętności ich prawidłowej

 realizacji w czasie szkolenia.
 3. Nabycie umiejętności pracy z grupą szkoleniową.

4. Nabycie umiejętności przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych i dokonania ewaluacji szkolenia.

Równoległe uczestnictwo w wykładzie: Psychologia szkoleń i rozwoju zawodowego.

  WIEDZA  
 1. Student zna zasady projektowania i prowadzenia szkoleń.

 2. Student wymienia i definiuje metody uczenia osób dorosłych.
 3. Student zna zasady pracy z grupą szkoleniową.

 4. Student posiada wiedzę na temat diagnozy potrzeb szkoleniowych i ewaluacji szkoleń.
 UMIEJĘTNOŚCI  

 1. Student potrafi zastosować w praktyce zasady prowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych.
 2. Student potrafi opracować kompleksowy scenariusz szkolenia.

 3. Student praktycznie stosuje metody szkoleniowe.
 4. Student potrafi zaprojektować własne narzędzie do ewaluacji szkolenia.

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)  
 1. Student rozpoznaje emocje, nastawienie uczestników szkolenia oraz analizuje proces grupowy w trakcie prowadzenia szkolenia. 

2. Student jest odpowiedzialny wobec zleceniodawcy i uczestników szkolenia.

Dyskusja, burza mózgów, analiza przypadku, praca zespołowa, samodzielne prowadzenie sesji szkoleniowej.

 Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna zasad projektowania i prowadzenia szkoleń. Nie potrafi wymienić i definiować metod uczenia i rozwoju zawodowego osób
dorosłych, ani nie zna specyfiki uczenia osób dorosłych oraz zasad pracy z grupą szkoleniową. Nie ma wiedzy na temat diagnozy potrzeb

 szkoleniowych i ewaluacji szkoleń.
(U) Student nie potrafi zastosować w praktyce zasad prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego osób dorosłych, ani opracować
kompleksowego scenariusza szkolenia. Nie potrafi praktycznie stosować metod szkoleniowych oraz nie potrafi zaprojektować własnego

 narzędzia do ewaluacji szkolenia.
(K) Student nie potrafi rozpoznawać emocji, nastawienia uczestników szkolenia oraz analizować proces grupowy w trakcie prowadzenia

 szkolenia. Nie jest odpowiedzialny wobec zleceniodawcy i uczestników szkolenia.
 

 Ocena dostateczna
(W) Student zna niektóre zasady projektowania i prowadzenia szkoleń. Potrafi wymienić i definiować część metod uczenia i rozwoju
zawodowego osób dorosłych oraz w niewielkim stopniu zna specyfikę uczenia osób dorosłych oraz zasad pracy z grupą szkoleniową. Ma

 cząstkową wiedzę na temat diagnozy potrzeb szkoleniowych i ewaluacji szkoleń.
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(U) Student częściowo potrafi zastosować w praktyce zasady prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego osób dorosłych oraz opracować
kompleksowy scenariusz szkolenia. Potrafi praktycznie stosować niektóre metody szkoleniowych oraz częściowo potrafi zaprojektować własne

 narzędzia do ewaluacji szkolenia.
(K) Student częściowo potrafi rozpoznawać emocji, nastawienia uczestników szkolenia oraz analizować proces grupowy w trakcie prowadzenia

 szkolenia. Bywa odpowiedzialny wobec zleceniodawcy i uczestników szkolenia.
 

 Ocena dobra
(W) Student zna większość zasad projektowania i prowadzenia szkoleń. Potrafi wymienić i definiować znaczną część metod uczenia i rozwoju
zawodowego osób dorosłych oraz zna specyfikę uczenia osób dorosłych oraz zasad pracy z grupą szkoleniową. Ma wiedzę na temat diagnozy

 potrzeb szkoleniowych i ewaluacji szkoleń.
(U) Student prawidłowo potrafi zastosować w praktyce zasady prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego osób dorosłych oraz opracować
kompleksowy scenariusz szkolenia. Potrafi praktycznie stosować większość metod szkoleniowych oraz potrafi prawidłowo zaprojektować

 własne narzędzia do ewaluacji szkolenia.
(K) Student w miarę dobrze potrafi rozpoznawać emocji, nastawienia uczestników szkolenia oraz analizować proces grupowy w trakcie

 prowadzenia szkolenia. Jest odpowiedzialny wobec zleceniodawcy i uczestników szkolenia.
 

 Ocena bardzo dobra
(W) Student zna wszystkie zasady projektowania i prowadzenia szkoleń. Potrafi wymienić i definiować wszystkie metody uczenia i rozwoju
zawodowego osób dorosłych oraz doskonale zna specyfikę uczenia osób dorosłych oraz zasad pracy z grupą szkoleniową. Ma wiedzę na temat

 diagnozy potrzeb szkoleniowych i ewaluacji szkoleń.
(U) Student doskonale potrafi zastosować w praktyce zasady prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego osób dorosłych oraz opracować
innowacyjny i kompleksowy scenariusz szkolenia. Potrafi praktycznie stosować wszystkie metody szkoleniowe oraz potrafi  zaprojektować

 własne narzędzia do ewaluacji szkolenia.
(K) Student doskonale potrafi rozpoznawać emocji, nastawienia uczestników szkolenia oraz analizować proces grupowy w trakcie prowadzenia
szkolenia. Jest odpowiedzialny wobec zleceniodawcy i uczestników szkolenia.
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 Literatura:

1. Analiza potrzeb jako element przygotowania szkolenia – metody wykorzystywane na etapie analizy potrzeb, opracowanie własnych narzędzi
 analizy potrzeb.

2. Proces grupowy w przebiegu szkoleń i warsztatów. Zakres interwencji trenera w proces grupowy. Typy ról pełnionych przez uczestników
 szkolenia.

3. Projektowanie szkolenia – opracowanie scenariusza szkolenia, zdefiniowanie celów szkoleniowych, dobór treści, wybór metod, wybór
 trenerów, decyzja co do miejsca szkolenia.

4. Metody pracy z grupą – wybór odpowiednich metod pracy z grupą, stosownie do założonych celów szkoleniowych i procesu grupowego.
 Uczenie w oparciu o praktyczne doświadczenia - cykl Kolba.

5. Praca z grupą – prowadzenie i uczestnictwo w sesjach szkoleniowych. Tworzenie klimatu pracy grupowej, aranżacja przestrzeni, radzenie
 sobie z dynamiką grupy, praca z grupą i podgrupami.

6. Ocena efektów i jakości szkolenia - projektowanie ankiety ewaluacyjnej.

 Treści programowe przedmiotu:
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