
Train The Trainer
Certyfikowany Trener Wewnętrzny 

Warszawa, 5 - 6, 13 września 

Warsztat

•  Zdobądź praktyczną wiedzę z zakresu projektowania i prowadzenia
atrakcyjnych i efektywnych szkoleń oraz warsztatów! 

•  Sprawdź zdobytą wiedzę w trakcie ćwiczeń!

•  Stwórz pracę zaliczeniową i zdobądź certyfikat!

                 Zgłoś swój udział już dziś!

        530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl   



 WARSZTAT

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
        
     Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
        
     Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Referencje

Train The Trainer - Certyfikowany Kurs Trenera Wewnętrznego

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się dopiero do roli Trenera Wewnętrznego, a także dla 
osób mających już pewne doświadczenie w pracy na sali szkoleniowej, chcących zdobyć albo systematyzować 
wiedzę z zakresu przygotowywania i prowadzenia szkoleń oraz doskonalić swoje umiejętności trenerskie.

Cel:

Jego celem jest przygotowanie Uczestników do zaprojektowania i przeprowadzenia efektywnego i atrakcyjnego 
szkolenia lub warsztatu z dowolnej tematyki.

Korzyści z uczestnictwa:

Dzięki praktycznemu charakterowi szkolenia Uczestnicy:

• Zdobędą umiejętność identyfikowania potrzeb szkoleniowych, ustalania celów szkolenia oraz
projektowania adekwatnego do celów programu.
• Przećwiczą różnorodne metody szkoleniowe i nauczą się dobierać je do celu szkolenia.
• Dowiedzą się na czym polega specyfika uczenia się dorosłych i nauczą się wykorzystywać tę
wiedzę do prowadzenia szkoleń.
cPoznają etapy procesu grupowego i nauczą się nimi efektywnie zarządzać.
• Nauczą się pracować z grupą oraz tzw. „trudnymi uczestnikami”.
• Doświadczą znaczenia właściwej komunikacji w procesie szkoleniowym.
• Dowiedzą się jak tworzyć atrakcyjne materiały szkoleniowe.
• Poznają techniczne aspekty przygotowania szkolenia (sprzęt, sala, praca z flipchartem).

Ponadto, szkolenie będzie także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, stworzenia banku przydatnych 
ćwiczeń oraz diagnozy własnego stylu i predyspozycji trenerskich. Gwarantujemy także dużą dawkę pracy 
własnej, pracę z kamerą i konstruktywną informację zwrotną, tak istotną w procesie rozwoju kompetencji!

Metodyka pracy: 

metoda warsztatowa z elementami mini-prezentacji, praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, praca z kamerą, 
praca własna nad przygotowaniem programu szkolenia, symulacje, dyskusja i wymiana doświadczeń.

Ilość dni: 3 dni szkoleniowe (w formule 2+1)



TRAIN THE TRAINER

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej atmosfery. 
Przebywałam pod opieką super prowadzącego
   
        Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

1. Wprowadzenie:

• Trener, czyli tak naprawdę kto? – rola i zadania Trenera.
• Wyzwania dla Trenerów w erze Wikipedii i Google.
• Ja jako trener – poznaj swój styl trenerski.

2. Proces szkoleniowy w pigułce:

• Kiedy zaczyna się szkolenie? – etapy procesu szkoleniowego.
• Identyfikacja potrzeb szkoleniowych – jak rozmawiać z klientem (wewnętrznym/zewnętrznym).
• Systemowe podejście do projektowania efektywnych szkoleń – model HPI.
• Metody wyznaczania celu szkoleniowego.
• Jak w oparciu o cele skonstruować efektywny program szkoleniowy?
• Co każdy Trener powinien wiedzieć o transferze wiedzy i follow-up?
• Czy zrealizowaliśmy cel szkolenia? – metody pomiaru efektywności.

3. Specyfika uczenia się dorosłych:

• Jak uczą się dorośli? – neuropsychologia w służbie działań rozwojowych.
• Model AGES – czy stosujesz spacing effect w swoich szkoleniach?
• Mózg jako energetyczny oportunista – wykorzystanie emocji w uczeniu dorosłych.
• Niezbędnik pracy trenerskiej – cykl Kolba.

4. Metody szkoleniowe:

• Metody szkoleniowe i ich dobór do celów szkolenia oraz predyspozycji Trenera.
• Specjalne techniki na dobry początek i koniec szkolenia.
• Zasobnik trenerski – lodołamacze, energizers…
• Pamiętaj kogo masz na sali - style poznawcze Uczestników i ich wpływ na dobór metod
szkoleniowych.
• Specyfika pracy z kamerą – kiedy warto i o co trzeba zadbać.



 WARSZTAT

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. 
Tym razem było to szkolenie z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić 
każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. Co mi się podobało najbardziej? 
Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa- teorii było niewiele, za to praktyki mnóstwo, 
praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
        
     Monika Sabat, Project Manager, AmRest

5. Proces grupowy i etapy szkoleniowe:

• Dynamika i etapy procesu grupowego - jak nimi efektywnie zarządzać?
• Dobór metod szkoleniowych do etapu procesu szkoleniowego.
• „Drabinka szkoleniowa” – rodzaje interwencji trenerskich w pracy z „trudną” grupą.
• Malkontent, Monopolista, Wesołek… – radzenie sobie z „trudnymi” Uczestnikami.

6. Sztuka komunikacji z Uczestnikami:

• ABC każdego Trenera - autoprezentacja Trenera i jej składowe.
• Bariery komunikacyjne – czego NIE mówić Uczestnikom.
• Słowa i zwroty budujące dobre relacje.
• Sztuka udzielania rozwojowych informacji zwrotnych.

7. Pamiętaj o aspektach technicznych:

• Jak stworzyć atrakcyjne materiały szkoleniowe?
• Prezentacja multimedialna – kiedy jest potrzebna?
• Ustawienie i wyposażenie sal.
• Walizka Trenera i „haki” na uwagę.
• Dobór Uczestników szkolenia.
• Jak radzić sobie z przełożonym Uczestników na sali?

8. Zakończenie warsztatu

• Podsumowanie
• Ankiety ewaluacyjne
• Rozdanie certyfikatów dla osób, które przygotowały zadanie zaliczeniowe



BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, tel: +48 22 412 50 62, fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl ;

    TRENER

Arkadiusz Klimczak

Doświadczony trener biznesu (ponad 3000 godz. pracy trenerskiej), niezależny HRBP, 
konsultant HR. Od 10 lat związany z jednym z największych banków w Polsce, współpracuje z 
firmami szkoleniowymi oraz uczelniami wyższymi. Jako niezależny konsultant wspiera sektor 
biznesowy w zarządzaniu kapitałem ludzkim.
 
Kieruje nowatorskim programem rozwoju kadry menedżerskiej jednej z największych grup
kapitałowych z branży finansowej w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi
projektami szkoleniowymi, w codziennym wspieraniu menedżerów, we wdrażaniu i
optymalizacji narzędzi HR. Odpowiadał za wdrożenia do organizacji strategii i procesów HR
(np. ocena okresowa, ścieżki rozwojowe, polityka rozwojowa, coaching, mentoring, modele
wartości itp.)

Posiada licencję trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ukończył programy
coachingowe CoachWise Essentials i CoachWise Equipped z akredytacją International Coach
Federation na poziomie ACC. Posiada akredytację do posługiwania się metodą Insights
Discovery oraz jest certyfikowanym facylitatorem metody Process Iceberg a także
certyfikowanym asesorem AC/DC. Ukończył antropologię kulturową i etnologię na
Uniwersytecie Łódzkim.

Współpracował m.in. z: BRE Bank S.A., BRE Faktoring S.A., eMKa Consulting, Enterprise
Support, Global Training Centre, Kancelaria Komornicza, mBank S.A., MultiBank S.A., PHIN
Consulting, TechSolution, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Urząd
Statystyczny w Poznaniu, Wyższe Szkoły Bankowe


