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Quality & Development Institute zaprasza do zapoznania się z najnowszą ofertą:

• prowadzisz szkolenia, ale nigdy nie miałeś czasu na certyfikację?

• poszukujesz inspiracji i nowych metod pracy?

• chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób poprawić swój warsztat trenerski?

Przed Tobą 7 kroków, dzięki którym staniesz się PROFESJONALNYM TRENEREM.

Szkoła certyfikowanych trenerów rusza w 8 miastach Polski: Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, 
Lublinie, Rzeszowie, Toruniu i Warszawie. Szkolą najlepsi z najlepszych - wybitni trenerzy z całej Polski 
wyłonieni w drodze konkursu.

KROK 1: Dlaczego my?
Quality & Development Institute to kontynuacja działalności gospodarczej Europejskiego Domu Spo-
tkań - Fundacji Nowy Staw. Od 1993 roku nasz zespół wspiera rozwój przedsiębiorstw, samorządów, 
organizacji pozarządowych i osób indywidualnych.  
Nasza pasja to jakość i rozwój.

Naszymi działaniami przyczyniamy się do sukcesów naszych Klientów poprzez wspieranie jednostek  
i organizacji, odkrywanie potencjału, którym dysponują. 

Dzięki współpracy z doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrą trenerską w skuteczny sposób 
szkolimy personel organizacji, stymulujemy wzrost efektywności pracowników  
w trakcie realizacji powierzonych im zadań. 

Wyróżniają nas: 

• skuteczność – poparta liczbami,

• innowacyjność – oparta na międzynarodowej współpracy,

• elastyczność – umiejętność dostosowania proponowanych usług do potrzeb klienta,

• optymizm – patrzymy, tam gdzie wzrok nie sięga, a zmierza ludzkość.
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KROK 2: Zapoznaj się z programem szkolenia
Program szkolenia został opracowany w taki sposób, by stworzyć jak najwięcej możliwo-
ści do poszerzenia wiedzy, wzbogacenia warsztatu trenerskiego oraz wymiany doświadczeń. 

Dzięki unikalnym metodom, ćwiczeniom prowadzonym przez wybitnych trenerów  z całej Polski wyło-
nionych w drodze konkursu do końca roku zostaniesz profesjonalnym trenerem biznesu! 

Każda z 81 godzin to inna metoda, wiedza, umiejętności!

• Wprowadzenie i trening interpersonalny – poznaj siebie i sposób, w jaki myślą inni.

• Emisja głosu – odkrywaj,  jak mówić, by być słuchanym i zrozumianym.

• Zarządzanie cyklem szkoleniowym – analizujemy potrzeby i planujemy szkolenie. 

• Uczenie się dorosłych – specyfika uczenia się i nauczania dorosłych.

• Procesy grupowe – sprawdź, jak prowadzić zajęcia, by grupa współpracowała z Tobą i ze sobą.

• Sztuka autoprezentacji i budowania wizerunku –  zachwyć swoich słuchaczy

• Komunikacja interpersonalna –  logika, retoryka i erystyka – od dziś to nie są trudne słowa. 

• Metody pracy  – połączenie tradycji z innowacją.

• Multimedia  – nie tylko Power Point.

• Trener na rynku pracy  – jak być zapracowanym trenerem; zdobywać i utrzymywać klientów.

• Bonus od organizatorów  – czyli dodatkowe zajęcia na Państwa życzenie.

• Warsztat dyplomowy  – wspieramy się w poszukiwaniu wiedzy i umiejętności.

... i wiesz wszystko!

KROK 3: Zaplanuj czas 
Terminy i czas szkoleń zostały dopasowane w ten sposób, by umożliwić uczestnikom pogodzenie 
udziału w szkoleniu z pracą i innymi obowiązkami.

PLAN SESJI

• 09.00- 10.30 ZAJĘCIA I BLOK

• 10.30- 10.45 PRZERWA

• 10.45- 12.15 ZAJĘCIA II BLOK

• 12.150- 13.00 PRZERWA NA LUNCH

• 13.00- 14.30 ZAJĘCIA III BLOK

• 14.305- 14.45 PRZERWA

• 14.45- 16.15 ZAJĘCIA  IV BLOK

TERMINY SZKOLEŃ

• listopad: 5-6, 19-20, 26-27

• grudzień: 3-4, 10-11
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KROK 4: Zaplanuj budżet 
Cena za udział w tym unikalnym szkoleniu to 2000,00 zł brutto. W tej cenie zapewniamy: 

• 81 godzin szkolenia z najlepszymi trenerami w Polsce - wszyscy wyłonieni w drodze ogólnopolskiego konkursu

• materiały szkoleniowe zawierające treści uzupełniające do szkolenia z zestawem ćwiczeń

• przerwy kawowe – dwie każdego dnia

• ubezpieczenie NNW

• egzamin dyplomowy i wydanie certyfikatu I stopnia

• film z egzaminu dyplomowego wraz z rozbudowaną opinią tutorską zawierającą indywidualny plan rozwoju

• konsultacje z prowadzącymi

• pierwszeństwo zgłoszenia przy kolejnych ofertach Quality & Development Institute.

KROK 5: Wybierz grupę szkoleniową
Grupa akademicka:

• studenci, osoby bezpośrednio po studiach, które chcą pracować jako trener lub w firmach w działach szkoleń/HR,

• każdy, kto ma dobry kontakt z ludźmi,

• każdy, kto czuje, że jest urodzonym trenerem,

• każdy, kto planuje otwarcie firmy szkoleniowej. 

Grupa post- akademicka:

• aktualni i przyszli pracownicy działów HR, działów szkoleń, działów rozwoju zasobów ludzkich instytucji pu-
blicznych i prywatnych,

• wykładowcy i nauczyciele chcący podnieść swoje kwalifikacje,

• początkujący trenerzy biznesu/instytucji publicznych/NGO/rozwoju osobistego,

• specjaliści w różnych dziedzinach, 

• osoby szkolące zespoły pracowników w swoich firmach,

• 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.

KROK 6: Wybierz miejsce szkolenia 
Wybierz miasto, w którym chcesz odbyć szkolenie: Kielce, Kraków, Lublin, Rzeszów, Warszawa, Toruń, 

Bydgoszcz, Gdańsk
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KROK 7: Zgłoś się! 
• zgłoś się na szkolenie, 

• rekomenduj szkolenie wśród swoich współpracowników i znajomych a otrzymasz zniżkę 

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji o certyfikowanym szkoleniu „Train the Trainer” znajdziesz 
na naszej stronie internetowej.

 » Szukasz innego szkolenia? 

 » Potrzebujesz szkolenia dopasowanego do potrzeb Twoich bądź Twojej firmy?

Sprawdź nasze inne oferty na:

www.quality-development.com


