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AMERICAN CERTIFICATION INSTITUTE

„Wielcy specjaliści nie rodzą się wielcy,
Oni się na takich szkolą”
Jay Conrad Levinson

Akademia Trenerów z Pasją to kompletny projekt rozwojowy,
który kompleksowo przygotowuje do pracy Trenera Biznesu.
• Jak zostać poszukiwanym Trenerem, Managerem, Wykładowcą? • Jak poprowadzić
spotkanie? • Jak zapanować nad stresem? • Dlaczego robisz szkolenia od czasu
do czasu, a innym trenerom brakuje wolnych terminów? • Jak robić ciekawe,
nietuzinkowe warsztaty? • Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach? • Jak projektować
ciekawe szkolenia? • Jak konstruować aktywne i interesujące ćwiczenia?
• Jak zarządzać procesem grupowym? • Jak swobodnie posługiwać się nowoczesnymi narzędziami szkoleniowymi? • Jak przygotować profesjonalną i ciekawą prezentację
multimedialną?

Jeśli zadajesz sobie takie lub podobne pytania dotyczące swojej pracy,
to Kurs Trenerski GAUM jest idealną odpowiedzią.

Komu polecamy
Akademię Trenerów?
Na rynku jest wiele osób z dużym
doświadczeniem w swojej dziedzinie,
które uczą ludzi nowych umiejętności.
Pytanie tylko czy robią to w pełni
profesjonalnie?
Wszyscy chodziliśmy do szkoły, wielu
z Nas brało udział w rozmaitych szkoleniach,
wykładach, ćwiczeniach, warsztatach,
czy lekcjach. Mamy z nimi związane różne
wspomnienia. Zwłaszcza z osobami, które
je prowadziły. Pamiętamy jednak tylko
niektórych. Takich, którzy mieli to „COŚ”
co powodowało, że nie zauważaliśmy kiedy
minęło przysłowiowe „45 minut”,
lub spieszyliśmy się, aby nie spóźnić się
na następne zajęcia. Cóż Oni mieli takiego
w sobie, że chętnie Ich słuchałeś/słuchałaś,
że wiedza sama wchodziła Ci do głowy
i jeszcze mile Ich wspominasz?
Jeżeli chcesz się tego dowiedzieć i być
równie dobrym trenerem, managerem,
czy wykładowcą zapraszamy Ciebie
do Akademii Trenerów z Pasją.

Czy jesteś osobą z doświadczeniem,
czy stoisz na początku swojej drogi
zawodowej, zawsze możesz być lepszy
w swoim fachu. Dlatego do naszej
Akademii przychodzą wszyscy,
którzy chcą:

• stać się profesjonalnym trenerem biznesu
• udoskonalić i urozmaicić swój warsztat
• poznać metody szybkiego i skutecznego
przyswajania nowej wiedzy
• nauczyć się radzenia sobie
ze wszystkimi sytuacjami trudnymi
podczas zajęć
• poznać nowatorskie techniki uczenia
innych
Na każdym szkoleniu będziesz mógł/mogła
ćwiczyć nowe umiejętności i uzyskać
cenne wskazówki, tak aby z treningu
na trening stawać się lepszym trenerem.

Umiejętności,
które zdobędziesz
podczas szkolenia:
REKOMENDACJE
• Jak szybko i na długo zbudować autorytet
i zaufanie grupy.
• Jak projektować i prowadzić interesujące
wystąpienia, spotkania, warsztaty, wykłady
i treningi.
• Jak zarządzać i moderować grupą, aby się
w pełni zintegrowała i wspólnie aktywnie uczyła.
• Staniesz się mistrzem komunikacji.
• Jak przeprowadzać skuteczną analizę potrzeb
szkoleniowych, by była pomocna
w przygotowaniu programu dostosowanego
do potrzeb i możliwości uczestników.
• Jak dokonywać pomiaru efektywności szkolenia,
by wiedzieć, że zostało zrealizowane zgodnie
z założonym celem.
• Jak projektować ciekawe i niestandardowe
ćwiczenia, które angażują uczestników
i wspomagają w nauce nowych umiejętności.
• Jak skutecznie wpływać na zmianę zachowań
i postaw uczestników.
• Jak wywierać niezauważalny wpływ
na uczestników poprzez nowatorskie techniki
NLP.
• Jak wzbudzać zainteresowanie i zaciekawienie
słuchaczy aby chętniej za Tobą podążali.
• Jak korzystać z różnych narzędzi
wzbogacających formę przekazywania
wiedzy i umiejętności.
• Jak skutecznie radzić sobie z trudnymi
sytuacjami i trudnymi uczestnikami
podczas szkolenia.
• Jak panować nad własnymi emocjami.

“Kiedy zdecydowałam się na kurs
w GAUM, uważałam, że sporo wiem,
przecież prowadzę szkolenia. Jakże się
myliłam. Tam dowiedziałam się jak
można prowadzić warsztaty, aby były
ciekawe, interesujące dla uczestników,
pełne życiowych, praktycznych
przykładów i ćwiczeń. Dziękuję
za wszczepienie mi pasji do tego
odpowiedzialnego zawodu. To było
7 miesięcy wymagającego ale pełnego
wymiernych korzyści kursu.
Gorąco polecam!!!”
Lucyna Wilga
“Z czystym sumieniem polecam GAUM.
Wiedza dobrze zorganizowana i mądrze
podana, świetnie oprawiona licznymi
praktycznymi przykładami, a wszystko
rewelacyjnie przekazane przez Josepha.
Jeszcze raz dziękuję za wspólne
7 miesięcy!”
Joanna Kubiak
“Niewielu trenerów łączy w sobie
wspaniały kunszt trenerski poparty
ogromnym doświadczeniem
z nastawieniem na to, aby faktycznie
uczestnicy realizowali swoje cele,
po prostu trenerom GAUM zależy
na ludziach. Są dobrymi trenerami
z zasadami i od takich aż chce się uczyć.
Polecam z całą stanowczością!”
Maciej Cieślak

Nasi trenerzy

Zajęcia będą prowadzić certyfikowani
trenerzy z dużym doświadczeniem
szkoleniowym.
Joseph Wera
Wywieranie wpływu, techniki
wzbogacające warsztat trenerski
oraz umiejętności radzenia sobie
w trudnych sytuacjach.

Joanna Grabska
Metodologia nauczania
dorosłych i techniki
warsztatu trenerskiego.

Kurs Trenerski zawiera:
Paweł Błaszkiewicz

• 23 dni zajęć (blisko 200 godzin pracy),
w tym:
− 18 dni warsztatów na sali szkoleniowej
− 4 dni asysty na profesjonalnych
szkoleniach
− 3 godz. indywidualnego mentoringu
• Zadania rozwojowe pomiędzy zjazdami
(praca własna)
• 3 godz. indywidualnych konsultacji
z Trenerami
• Materiały szkoleniowe
• Egzamin
• Certyfikat Trenera
• Indywidualny raport po egzaminie
• Przerwy kawowe w czasie zajęć
Dla klientów firmowych, płatników
podatku VAT, do ceny kursu na fakturze
doliczamy 23% VAT-u.

Metodologia nauczania
dorosłych i techniki
warsztatu trenerskiego.

Magdalena Barszczewska
Metodologia nauczania
dorosłych i techniki
warsztatu trenerskiego.

Magdalena Suppan
Metodologia nauczania
dorosłych i techniki
warsztatu trenerskiego.

Edycja GDAŃSK
• Cena kursu: 6.970 zł (płatna do 25 II 2019 r.)
• Rabat 970 zł przy jednorazowej wpłacie
•

do 25 I 2019 r.
Rabat 500 zł przy wpłacie zaliczki 2.000 zł
do 25 I 2019 r.
(pozostała kwota płatna do 25 II 2019 r.)

• Ilość miejsc na treningu ograniczona do 10 osób
• Rekrutacja trwa do 25 II 2019 r.
• O zapisie na kurs decyduje termin wpłaty
zaliczki lub całej kwoty.

• Dla Firm płatników VAT doliczamy do ceny 23% VAT

• Cena kursu w ratach płatnych przed każdym
zjazdem (6 x 1.300 zł) – 7.800 zł

Możliwość Certyfikacji Międzynarodowej ACI
za 1.720 zł brutto.

Zobacz szczegółowy
program zajęć
Pobierz formularz
zgłoszeniowy

Możesz oczywiście powiedzieć, że to dużo i będziesz
mieć rację. Rzeczywiście nie jest to mała kwota.
Nie wiem tylko, czy sobie w pełni uświadamiasz,
że dobry trener zarabia te pieniądze w 4-5 dni,
więc taka inwestycja w unikalną wiedzę na całe życie
na pewno się opłaca.

UWAGA BONUS!!
Dla pierwszych 3 osób,
potwierdzających wpłatą
uczestnictwo w kursie
Akademia Trenerów Szkolenie
„Sprzedaż doradcza szkoleń”
nieodpłatny bon o wartości
980 zł w cenie kursu.

TERMINARZ ZAJĘĆ
Edycja GDAŃSK
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TYTUŁ SZKOLENIA
Autorytet trenera.
Dlaczego tylko niektórzy trenerzy cieszą się charyzmą wśród uczestników.
Komunikacja trenera z grupą.
Dlaczego tylko niektórzy trenerzy cieszą się pełnym zaufaniem uczestników.
Proces grupowy a proces szkoleniowy.
Jak zaktywizować grupę w czasie zajęć.
Motywująca informacja zwrotna.
Jak dodawać skrzydeł ludziom w procesie rozwoju.
Narzędzia pracy trenera podczas szkolenia.
Jak skutecznie uczyć dorosłych nowych umiejętności.
Narzędzia pracy trenera podczas szkolenia.
Jak skutecznie uczyć dorosłych nowych umiejętności.
Praca trenera z grupą.
Jak aktywnie uczyć ludzi podczas szkoleń.
Praca trenera z grupą.
Jak aktywnie uczyć ludzi podczas szkoleń.
Proces grupowy a proces szkoleniowy.
Jak aktywizować grupę w czasie zajęć.
Technika i gadżety w służbie trenera.
Jak wpływać na różne zmysły uczestników aby nauczyć ich więcej.
Badanie potrzeb szkoleniowych.
Co zrobić by przygotować świetne szkolenie.
Super przekonywujący trener - techniki NLP.
Jak jeszcze skuteczniej wpływać na grupę.
Sztuka magnetycznej prezentacji szkoleniowej.
Jak sprawić by ludzie pamiętali Twoje szkolenie do końca życia.
Pomiar efektywności szkolenia.
Co zrobić by każde następne szkolenie było jeszcze lepsze.
Trudne sytuacje na szkoleniu.
Jak skutecznie i szybko wyjść z opresji.

30 VIII

Prezentacje uczestników szkolenia – superwizja trenerów prowadzących.

31 VIII

Prezentacje uczestników szkolenia – superwizja trenerów prowadzących.

1 IX

Prezentacje uczestników szkolenia – superwizja trenerów prowadzących.

Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich
ul. Derdowskiego 9/4, 80-319 Gdańsk
tel. (58) 351 44 81, tel. kom. 608 414 802
e-mail: biuro@gaum.pl

www.gaum.pl

