Trenerzy Marcin Grudzień i Maciej Sopyło zapraszają do udziału w:
SZKOLE TRENERÓW I TRENEREK EDUKACJI (STiTE)
ROCZNYM KURSIE UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH I PRACY Z GRUPAMI W OBSZARZE
EDUKACJI
październik 2017 – czerwiec 2018
-

120 godzin szkoleniowych,

-

superwizja zajęć uczestniczek i uczestników z grupami,

-

praca nad Indywidualnym Planem Rozwoju Trenera/Trenerki (IPRT).

Dla kogo?
Do udziału zapraszamy osoby pracujące z grupami w różnych wymiarach współczesnej
edukacji i przygotowujące się do takiej pracy, pragnące podnieść swoją wiedzę o procesie
grupowym i rozwinąć umiejętności uczenia innych metodami aktywizującymi: nauczycieli i
nauczycielki, trenerów i trenerki, edukatorów i edukatorki, studentów i studentki, osoby
pracujące w NGO, lokalnych liderów i liderki.
Co?
Zajęcia obejmą podnoszenie kompetencji w następujących obszarach:
a) proces grupowy,
b) uczenie się w grupie,
c) komunikacja w grupie,
d) role grupowe,
e) praca z oporem i rozwiązywanie konfliktów grupowych,
f) projektowanie lekcji, szkoleń i warsztatów - od pomysłu, przez cele i rezultaty po wybór
treści i metod oraz ewaluację,
g) narzędzia i metody pracy aktywizujące grupę,
h) wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji,
i) autoprezentacja trenerska, role oraz style trenerskie.
Jak?
Projekt wykorzystywać będzie najlepsze doświadczenia obu trenerów z kilkunastu lat pracy z
grupami w „Polis” i innych doświadczeń zawodowych. Wszystkie zajęcia prowadzone będą
metodami aktywnymi, pozwalającymi uczestnikom i uczestniczkom doświadczać technik,
metod i narzędzi edukacyjnych, które następnie stosować będą mogli w pracy ze swoimi
grupami docelowymi. Zajęcia obejmą praktyczne ćwiczenia narzędzi i metod w pracy
szkoleniowej – od projektowania, przez przygotowywanie, prowadzenie aż do ewaluacji
szkoleń metodami aktywnymi. Integralną częścią kursu będzie superwizja zajęć każdego z

uczestników i uczestniczek i przygotowanie w oparciu o informację zwrotną Indywidualnego
Planu Rozwoju Trenera/Trenerki (IPRT).
KIedy?
Zajęcia dla dla uczestników i uczestniczek 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, 4-5 marca, 14-15 kwietnia, 12-13 maja oraz 23 czerwca (spotkanie
ewaluacyjne). Każdego dnia realizowanych będzie siedem godzin zajęć.
W sumie kurs obejmie 120 godzin szkoleniowych oraz superwizję zajęć uczestniczek i
uczestników z grupami i pracę nad Indywidualnym Planem Rozwoju Trenera/Trenerki
(IPRT).
Koszt STiTE. Uczestnicy i uczestniczki zaproszeni do udziału w STTE wybiorą jeden z trzech
trybów wnoszenia opłaty:
1) w całości - kwota: 2700 zł płatna do dnia 25 października 2017 r.
2) w dwóch częściach - kwota całkowita 3000 zł: 1500 zł płatne do dnia 25 października i
1500 zł płatne do dnia 31 stycznia 2018 roku.
3) w trzech częściach - kwota całkowita 3200 zł: 1200 zł płatne do dnia 25 października 2017
r., 1000 zł płatne do dnia 31 stycznia 2018 roku, 1000 zł płatne do dnia 31 marca 2018 roku.
Zgłoszenia:
Wypełniony formularz rekrutacyjny:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSvHBCKojiYTBTRekBpDSDp0VNT7rRdZ_v8EjmSN3Dw1UlA/viewform?c=0&w=1
prosimy przesyłać do 23 października 2017 roku. Trenerzy mogą kontaktować się z
wybranymi osobami w celu przeprowadzenia krótkiej rozmowy rekrutacyjnej.
Listę zaproszonych do udziału w STiTE 2017/2018 ogłosimy do 23 października.
Dodatkowe informacje: kursstite@gmail.com, 507 296 107, 604 527 650
Organizatorzy:
Maciej Sopyło - Prezes Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”, członek Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Trener i stały współpracownik Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka. Od dwunastu lat pracuje z grupami w obszarze edukacji i skutecznej
komunikacji. Przeprowadził ponad tysiąc godzin warsztatów z zakresu praw człowieka, law
enforcement, edukacji medialnej i cyfrowej, odpowiedzialnego dziennikarstwa, hejtu i mowy

nienawiści, autoprezentacji i komunikacji, pracy z grupami i pracy zespołowej - dla nauczycieli
i nauczycielek, prawniczek i prawników, pracowników i pracowniczek trzeciego sektora,
studentów i studentek, dzieci i młodzieży, a także dla więźniarek i więźniów.
Marcin Grudzień - Członek zarządu Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych
STOP, trener Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy ”Polis”. Przeprowadził ponad tysiąc godzin
szkoleniowych z zakresu edukacji medialnej, sytuacji kryzysowych, mowy nienawiści,
ewaluacji projektów edukacyjnych, komunikacji z mediami, PR, prawa autorskiego,
wykorzystania nowych technologii w mediach, kultury remiksu, fotografii, autoprezentacji i
komunikacji - dla nauczycielek i nauczycieli, uczniów i uczennic, studentek i studentów,
dziennikarzy i dziennikarek, PR-owców, działaczy i działaczek trzeciego sektora, a taże dla
prawników i prawniczek.
Warsztaty tematyczne i szkolenia z aktywnych metod pracy z grupami prowadzą razem od
kilku lat.

