Regulamin Szkoły Trenerów i Trenerek Edukacji (STiTE)
Niniejszy regulamin określa cele, zasady funkcjonowania i harmonogram Szkoły Trenerów i
Trenerek Edukacji (STiTE), organizowanej przez trenerów Macieja Sopyło i Marcina Grudnia zwanych dalej Organizatorami - oraz prawa i obowiązki uczestniczek i uczestników STiTE.
Warunki udziału w STiTE
1. Do udziału w kursie zaproszone zostaną osoby, które:
a) wypełniły i przesłały do 23 października 2017 roku formularz rekrutacyjny:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSvHBCKojiYTBTRekBpDSDp0VNT7rRdZ_v8EjmSN3Dw1UlA/viewform?c=0&w=1
b) uzyskały pozytywną opinię Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość
przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami i kandydatkami.
c) potwierdziły chęć udziału w STiTE oraz wpłaciły całość lub część opłaty za udział - zgodnie z
wybranym przez siebie trybem płatności - patrz dalej: opłata za STiTE.
2. Warunkiem udziału w STiTE jest ponadto podpisanie:
a) indywidualnej umowy udziału w STiTE.
b) oświadczenia o akceptacji niniejszego regulaminu, a tym samym akceptacji wynikających z
niego praw uczestników i uczestniczek oraz warunków ukończenia STiTE i uzyskania certyfikatu
lub zaświadczenia o udziale w poszczególnych zajęciach,
c) zgody na wykorzystanie danych osobowych w celu realizacji STiTE, jej monitoringu oraz
ewaluacji,
d) zgody na fotografowanie i filmowanie oraz wykorzystanie wizerunku do celów
sprawozdawczości, informowania i promowania STiTE,
e) zgody na publikację wypracowanych podczas STiTE przez uczestników/uczestniczki scenariuszy
na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0
Międzynarodowe” (CC BY-SA 4.0).
Opłata za STiTE
1. Udział w STTE jest odpłatny. Uczestnicy i uczestniczki zaproszeni do udziału w STTE wybierają
jeden z trzech trybów wnoszenia opłaty:
a) w całości - kwota: 2700 zł płatna do dnia 25 października 2017 roku.
b) w dwóch częściach - całość 3000 zł: 1500 zł płatne do dnia 25 października 2017 roku oraz 1500
zł płatne 31 stycznia 2018 roku.
c) w trzech częściach - całość 3200 zł: 1200 zł płatne do dnia 25 października 2017 roku, 1000 zł
płatne do dnia 31 stycznia 2018 roku oraz 1000 zł płatne do dnia 31 marca 2018 roku.
Cele STiTE
1. Celem STiTE jest podniesienie umiejętności uczestników i uczestniczek planowania i pracy z
grupami metodami aktywnymi oraz podniesienie wiedzy i kompetencji stosowania narzędzi
edukacyjnych, w tym technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
Przebieg i harmonogram STiTE
1. Program STiTE obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu:
a) procesu grupowego,
b) uczenia się w grupie,
c) komunikacji w grupie,
d) ról grupowych,

e) pracy z oporem i rozwiązywania konfliktów grupowych,
f) projektowania lekcji, szkoleń i warsztatów - od pomysłu, przez cele i rezultaty po wybór treści i
metod oraz ewaluację,
g) narzędzi i metod pracy aktywizujących grupę,
h) wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji,
i) autoprezentacji trenerskiej i ról oraz stylów trenerskich.
2. STiTE składa się z następujących elementów:
a) zjazdów szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek STiTE,
b) superwizji warsztatów uczestników i uczestniczek,
c) spotkania ewaluacyjnego kursu.
3. Zjazdy szkoleniowe STiTE odbywać się będą w Warszawie w trybie weekendowym: w soboty w
godzinach: 10.00 - 18.00 i w niedziele w godzinach 9.00 - 17.00 w następujących terminach:
28 - 29 października, 11 - 12 listopada, 2-3 grudnia, 13-14 stycznia. 17-18 lutego, 2-4 marca, 14-15
kwietnia. 12-13 maja oraz 23 czerwca (spotkanie ewaluacyjne).
Każdego dnia realizowanych będzie siedem godzin zajęć, przerwami kawowymi oraz przerwą
obiadową. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy: Marcin Grudzień,
Maciej Sopyło oraz – gościnnie - inni trenerzy .
STiTE wykorzystywać będzie najlepsze doświadczenia kilkunastu lat doświadczeń Macieja Sopyło
i marcina Grudnia w pracy z grupami – uczniami i uczennicami, nauczycielami i nauczycielkami,
rodzicami, środowiskiem organizacji pozarządowych, studentami i studentkami, prawnikami i
prawniczkami, a także więźniami i więźniarkami, w tym ponad dwudziestoletnie doświadczenia
Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”, z którego czerpią obaj trenerzy. Zajęcia
prowadzone będą metodami aktywnymi, pozwalającymi uczestnikom i uczestniczkom doświadczać
technik, metod i narzędzi edukacyjnych.
4. W toku szkolenia uczestnicy i uczestniczki przygotują - indywidualnie lub w zespołach
dwuosobowych - scenariusze swoich własnych zajęć dla danej grupy docelowej, obejmujący cztery
godziny lekcyjne warsztatów. Po uzyskaniu akceptacji dla scenariusza i umówieniu terminu
zrealizują zajęcia pod okiem jednego z trenerów STiTE (superwizja). Po zrealizowaniu warsztatu
trener udzieli uczestnikom i uczestniczkom informacji zwrotnej, zwracając uwagę na mocne strony
ich warsztatu oraz rzeczy wymagające rozwoju.
5. Po zrealizowaniu ostatnich zajęć szkoleniowych kursu i przeprowadzeniu superwizji uczestnicy i
uczestniczki spotkają się raz jeszcze, by podsumować rok wspólnej pracy oraz zaplanować dalszy
indywidualny rozwój w obszarze umiejętności trenerskich – Indywidualne Plany Rozwoju
Trenera/Trenerki (IPRT).
W sumie na kurs składać się będzie 120 godzin zajęć szkoleniowych oraz superwizja warsztatu
uczestnika i uczestniczki zakończona informacją zwrotną i pracą nad Indywidualnym Planem
Rozwoju Trenera/Trenerki (IPRT).
Prawa i obowiązki uczestnika/uczestniczki
1. Uczestniczka/uczestnik zobowiązany jest do:
a) przestrzegania niniejszego regulaminu.
b) obecności i aktywnego uczestniczenia w zjazdach szkoleniowych i spotkaniu ewaluacyjnym,
c) wcześniejszego informowania Organizatorów o ewentualnych nieobecnościach,
d) przygotowania scenariusza własnych zajęć warsztatowych obejmującego cztery godziny lekcyjne

zajęć, uzyskania akceptacji trenera STiTE dla scenariusza, znalezienia chętnej grupy, umówienia z
nią i trenerem/trenerką-superwizorem/superwizorką terminu i przeprowadzenia własnych, objętych
superwizją zajęć warsztatowych, zapoznania się z informacją zwrotną oraz przygotowania we
współpracy z trenerami STiTE Indywidualnego Planu Rozwoju Trenera/Trenerki.
2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub nieterminowe wywiązywanie się z obowiązków
może oznaczać skreślenie z listy uczestników/uczestniczek STiTE bez zwrotu wpłaconej opłaty
i/lub nieotrzymanie dyplomu jej ukończenia.
Obowiązki organizatora
1. Organizatorzy zobowiązują się do:
a) wyznaczenia trenerów STiTE, którzy prowadzą zajęcia podczas weekendów szkoleniowych.
b) wyznaczenia trenerów i trenerek STiTE, którzy - w umówionych ze STiTE terminach przeprowadzą superwizje zajęć uczestników i uczestniczek i udzielą im informacji zwrotnej,
c) zapewnienia miejsca do pracy podczas weekendów szkoleniowych,
d) zapewnienia materiałów potrzebnych do pracy podczas weekendów szkoleniowych.
2. Organizatorzy nie zapewniają i nie zwracają kosztów zakwaterowania, kosztów podróży,
kosztów wyżywienia i żadnych innych kosztów - również tych związanych z warsztatem
superwizyjnym - związanych z udziałem w STiTE, ale chętnie doradzą w zakresie znalezienia
dobrego, nieodległego od miejsca szkolenia noclegu.
Warunki ukończenia i otrzymania certyfikatu STiTE
1. Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu jest:
a) obecność i aktywny udział we wszystkich ośmiu weekendach szkoleniowych STiTE.
Organizatorzy dopuszczają nieobecność podczas maksimum 3 dni szkoleniowych.
b) zrealizowanie – pojedynczo lub w zespole dwuoosobowym – minimum 4 godzin lekcyjnych
warsztatów dla własnej grupy docelowej minimum 12 osób według zatwierdzonego przez
Organizatorów scenariusza, które objęte będą superwizją oraz wysłuchanie informacji zwrotnej od
superwizora/superwizorki,
c) zaplanowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Trenera/Trenerki,
d) obecność i aktywny udział w spotkaniu ewaluacyjnym.
e) uzyskanie pozytywnego zaliczenia u Organizatorów wszystkich powyższych aktywności.
2. Uczestnicy i uczestniczki, którzy spełnią powyższe warunki otrzymają certyfikat trenera STiTE,
pozostałe osoby - zaświadczenie o udziale w szkole z wyszczególnieniem aktywności, w których
brały udział.
Skreślenie z listy uczestników/uczestniczek STiTE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skreślenia z listy uczestników i uczestniczek STiTE bez
zwrotu wpłaconej opłaty za udział i bez wręczenia certyfikatu ukończenia czy zaświadczenia o
udziale w poszczególnych aktywnościach STiTE osób, które:
1) nie podpisały któregoś w wymaganych niniejszym regulaminem dokumentu,
4) uporczywie przeszkadzają grupie podczas zajęć łamiąc przyjęte przez nią zasady pracy,
5) były nieobecne podczas trzech zjazdach szkoleniowych z rzędu,
6) nie wpłaciły w wymaganym terminie całości lub wynikającej z wybranego trybu opłaty za udział
w STiTE części opłaty.

Prawa autorskie
1. Prawa autorskie do wszelkich opracowań, materiałów i innych treści powstałych w trakcie kursu
w wyniku grupowej pracy uczestników i uczestniczek oraz trenerów STiTE są własnością trenerów
Macieja Sopyło i Marcina Grudnia oraz osób, które je tworzyły i mogą być nieodpłatnie
udostępnione na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0
Międzynarodowe” (CC BY-SA 4.0).
2.
Zgodę
na
publikację
scenariuszy,
według
których
uczestnicy/uczestniczki
zrealizowali/zrealizowały zajęcia dla własnych grup docelowych w ramach warsztatu
superwizyjnego uczestnicy/uczestniczki potwierdzają podpisaniem odrębnego dokumentu.
Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
Kontakt z organizatorami: kursstite@gmail.com, 507 296 107, 604 527 650.

