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Szkoła  Młodych  Trenerów Instytutu  Edukacji  Społecznej  jest  szansą  rozwoju 
młodych ludzi, którzy chcą być dobrymi Trenerami.
Celem  Szkoły  jest  wyszkolenie  uczestników  w  sztuce  skutecznego 
przygotowywania i efektywnego prowadzenia warsztatów.

Zapraszamy do  wzięcia   udziału  młodych  ludzi,  w  wieku  20  –  24  lat, 

zajmujących  się prowadzeniem  warsztatów,  szkoleniami,  szeroko  rozumianą 

pracą w ludźmi.

Zapraszamy również tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pomocne w 

pracy z grupą. Osoby, które w swoich organizacjach najczęściej posiadają duży 

autorytet.,  którzy  wyróżniają  się wśród  swoich  rówieśników  umiejętnościami 

i charakterem.  Często  pełniąc  w  swoim  otoczeniu  rolę  Liderów  Opinii 
ze względu na to co i jak robią. 

Zapraszamy członków  organizacji  pozarządowych,  organizacji  studenckich, 

młodzieżowych organizacji samorządowych, grup nieformalnych, stowarzyszeń, 

harcerstwa, rad młodzieżowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnicząc w Szkole Młodych Trenerów dowiesz się:

− jak pracować z grupą

− jaki przeprowadzić profesjonalną prezentację

− jak zaplanować i przeprowadzić warsztat

− jak skuteczniej radzić sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych

− jak poznać samego siebie

− jak opanować techniki komunikacji interpersonalnej
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ZAMIERZENIA 

UCZESTNICY



Szkoła  Młodych  Trenerów  Instytutu  Edukacji  Społecznej  będzie  trwać 

100 godzin.  Odbywać  się  będzie  od  listopada  2007  do  czerwca  2008  roku. 

Przeprowadzonych zostanie  16 sesji po 5 godzin każda oraz  1 zamykająca, 
trwająca 20 godzin. Grupa, dla komfortu uczenia się i rozwoju uczestników, 

będzie liczyła od 12 do 16 osób.

TEMAT OPIS

zagadnienia 
podstawowe

− definicja pojęć w branży szkoleniowej

− standardy szkoleniowe i elementy stałe na szkoleniu

− kwestie organizacyjne szkoleń
komunikacja 
interpersonalna

− techniki i zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej

− rozwój osobistych kompetencji komunikacyjnych

osoba trenera

− cechy osobowe

− wiedza i umiejętności

− potrzeby i rozwój w zawodzie trenera

−  zasady etyczne w pracy trenera

− współpraca z drugim trenerem i kotrenerem

proces grupowy

− proces  grupowy  i  jego  zastosowanie  dla  efektywności 

szkolenia

− wpływ procesu grupowego na rozwój uczestników

− budowanie relacji z grupą i uczestnikami

badanie potrzeb 
i ewaluacja

− potrzeby uczestników i ich badanie

− techniki diagnozy

− ewaluacja warsztatu

budowanie 
warsztatu

− proces uczenia się dorosłych i młodzieży

− wpływ osoby trenera na proces uczenia się

− planowanie i budowanie szkoleń

− zarządzanie czasem szkolenia

techniki 
szkoleniowe

− etapy szkolenia

− metody aktywne i techniki szkoleniowe 

− kreatywność
sztuka 
prezentacji

− metody, techniki i zasady skutecznej autoprezentacji

− przygotowywanie prezentacji i materiałów szkoleniowych
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PROGRAM



TEMAT OPIS

praca z 
kryzysem

− sytuacje trudne i krytyczne w czasie szkoleń

− praca z  “trudnymi” uczestnikami

zmiana 
społeczna

− wpływ społeczny i zmiana postaw

− wprowadzanie zmiany

− rozwój interpersonalny

rozwój osobisty
− superwizja pracy trenerskiej

− osobisty styl pracy trenera

master session
− sesja  prowadzona  przez  Trenerów  Partnera 

Merytorycznego

Miejsce
Warsztaty będą miały miejsce w Oficynie Młodych, w godzinach popołudniowych. 

Zamykający warsztat będzie trwał 3 dni i będzie miał charakter wyjazdowy.

Rekrutacja
Odbędzie się w dwóch etapach. Aby wziąć udział w Szkole Młodych Trenerów 

wypełnij aplikację dostępną na stronie Instytutu.

www.ies.org.pl
Każdy  zainteresowany  zostanie  zaproszony  na  rozmowę  kwalifikacyjną. 

Na podstawie tych działań zostaną wybrani uczestnicy Szkoły.

Koszt
Koszt uczestnictwa w Szkole Młodych Trenerów wynosi 800 zł, płatne w 4 ratach 

po 200 zł, bądź 700 zł  w przypadku płatności  jednorazowej. Wpłata pierwszej 

raty  musi  być  dokonana  najpóźniej  tydzień  przed  rozpoczęciem zajęć,  każda 

następna po kolejnych 4 warsztatach. Wpłat można dokonywać osobiście bądź 

przelewem,  o  nazwie   „Szkoła  Młodych  Trenerów”,  na  konto  Instytutu.  Koszt 

Szkoły nie obejmuje kosztów transportu i  zakwaterowania  w trakcie warsztatu 

wyjazdowego.
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Certyfikat

− uczestnicy, po zakończeniu Szkoły, otrzymają  certyfikat ukończenia Szkoły 

Młodych Trenerów Instytutu Edukacji Społecznej

− certyfikat  będzie  określał  liczbę  godzin  szkoleniowych oraz  poruszone 

tematy

− uczestnictwo  w  Szkole  obejmującej  100  godzin  szkoleniowych, 

prowadzonych  metodami  aktywnymi,  upoważnia do  uczestniczenia 

w kolejnych kursach i szkołach

− uczestnictwo  w  Szkole  daje  narzędzia do  samodzielnego prowadzenia 

warsztatów oraz podjęcia własnej praktyki trenerskiej

− po  zakończeniu  Szkoły  istnieje  także  możliwość  podjęcia  współpracy 

trenerskiej z Instytutem
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PARTNERZY ORGANIZACYJNI



INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ

Jesteśmy  organizacją  pozarządową,  apolitycznym  stowarzyszeniem 

o charakterze  non-profit.  Od  maja  2004  roku  Instytut  ma  status  Organizacji 

Pożytku Publicznego.

Główną rolą, jaką chcemy pełnić w otoczeniu, jest aktywizowanie, edukowanie 

i angażowanie  młodzieży w wieku  15 -  24 lat  w działania  na rzecz  lokalnych 

społeczności,  a  następnie  wspieranie  i  animowanie  jej  działań  w  sferze 

społecznej i obywatelskiej. 

Nasze  cele  realizujemy  organizując  wysokiej  jakości  szkolenia,  konsultacje, 

konferencje, debaty oraz spotkania międzynarodowe. 

W  realizacji  misji  Instytutu  ważna  jest  dla  nas  skuteczność  podejmowanych 

działań,  wysoka  jakość  usług,  przestrzeganie  zasad  etyki,  innowacyjność 

rozwiązań oraz rozwój uczestników projektów i członków organizacji.

Chcemy aby młodzi  ludzie  rozumieli  otaczający ich świat  społeczny,  aktywnie 

w nim uczestniczyli. Aby inicjowali i wspierali działania dla rozwoju społeczności,  

w których żyją.  Aby w przyszłości  skutecznie angażowali  energię w realizację  

swoich idei w sektorze biznesu, w działalności społecznej i w służbie publicznej.
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ZESPÓŁ TRENERÓW

Paweł Dębek
Twórca  i  Prezes  Instytutu  Edukacji  Społecznej.  Trener,  animator  społeczny. 

Socjolog, absolwent Szkoły Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 

Studium Socjoterapii oraz licznych szkoleń z zakresu zarządzania. Ponad 5 lat 

doświadczenia  w  tworzeniu  oraz  prowadzeniu  programów  szkoleniowych 

i projektów  społecznych.  Nominowany  w  2006  roku  do  tytułu  Dolnośląskiego 

Sternika  dla  najbardziej  aktywnej  społecznie  osoby  w  regionie  w  konkursie 

Wojewody Dolnośląskiego i Gazety Wrocławskiej – Słowo Polskie.

Ewa Wrońska
Przewodnicząca  Rady  Trenerów  Instytutu  Edukacji  Społecznej.  Trener, 

psychoterapeuta.  Absolwentka  Szkoły  Trenerów  Polskiego  Towarzystwa 

Psychologicznego oraz Szkoły Psychoterapii Ośrodka Edukacji Psychologicznej. 

Ponad 10 lat doświadczenia w pracy z młodzieżą i prowadzeniu szkoleń.

Wojciech Paździor
Członek  Zarządu  Instytutu  Edukacji  Społecznej.  Trener,  coach,  doradca 

biznesowy.  Absolwent Szkoły Trenerów DSMG Management Consulting, kursu 

Train  The  Trainer  oraz  wielu  warsztatów  w  obszarze  prowadzenia  szkoleń, 

zarządzania  ludźmi,  negocjacji  i  innych.  Ponad  6  lat  doświadczenia 

w organizacjach studenckich oraz pozarządowych. Współtworzył Akademicki Stół 

Organizacji  Studenckich  OSOA oraz  Dolnośląską  Radę  Młodzieży.  Wieloletni 

członek i trener w międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC. Uczestnik 

i trener   ponad  50  konferencji  na  poziomie  lokalnym,  krajowym 

i międzynarodowym.  Prowadził  także  warsztaty  i  szkolenia  m.in.  dla  OSOA, 

AEGEE, ELSA, ZSP, WIGGOR, WOŚP. 
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PROJEKTY INSTYTUTU

2006  -  2008:  Forum  Młodych  Liderów –  projekt  szkoleniowy,  który  służy 

kreowaniu i kształceniu młodzieżowych liderów we Wrocławiu oraz wspieraniu ich 

działań  społecznych.  Stałymi  partnerami  projektu  jest  Urząd  Miasta  Wrocław 

i Hotel Park Plaza, a pierwszą edycję wspierała również Gazeta Wrocławska – 

Słowo  Polskie  i  Stowarzyszenie  Ostoja.  Od września  2006  do czerwca  2007 

w jego  ramach  zostały  przeszkolone  2  grupy  młodych  liderów.  Efektem  ich 

działań  jest  akcja  Ciepły  posiłek,  zorganizowana  przed  Świętami  Bożego 

Narodzenia na dworcu głównym PKP dla ponad 150 wrocławskich bezdomnych, 

wystawienie  przedstawienia  teatralnego  i  przekazanie  paczek  dla  dzieci 

z Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 

przy ulicy Bujwida,  Spotkanie z kulturą Islandii we wrocławskiej Mediatece oraz 

Baśniowy  Jarmark  Marzeń  w  ramach  Dnia  Dziecka  we  współpracy 

ze Stowarzyszeniem Ostoja.  Obecnie  rozpoczyna się  program szkoleń drugiej 

edycji Forum.

2007:  Oficyna  Młodych –  Instytut  tworzy  we  Wrocławiu  miejsce  spotkań, 

szkoleń i rozwoju młodzieży, Oficynę Młodych. 

2004 - 2007: Młodzi o Sobie u Siebie – realizowany od 4 lat projekt animacyjno 

–  szkoleniowy,  którego  zadaniem  jest  aktywizowanie  społeczne  młodych 

mieszkańców  Ziemi  Oławskiej.  W  jego  ramach  szkolimy  grupy  nastoletnich 

liderów i wspieramy ich samodzielne działania. Efektem tego są liczne inicjatywy 

młodych  oławian  w  sferze  społeczno  –  kulturalnej:  debaty,  koncerty 

charytatywne,  cztery  edycje Przeglądu  Kina  Niezależnego  Alternativ,  akcje 

ekologiczne.  Projekt  jednej  z  imprez  młodych  liderów zwyciężył  w  2006  roku 

w Ogólnopolskim  Przeglądzie  Przedsięwzięć  Poza  Formatem organizowanym 

przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W maju 2006 roku odbyła się 

w  ramach  projektu  międzynarodowa  konferencja  Młodzi  liderzy  

w społecznościach lokalnych, a od dwóch lat  Instytut organizuje we współpracy 

z angielską  organizacją  Herefordshire  Council  for  Voluntary  Youth  Services 

międzynarodowe spotkania młodzieży.  W ramach projektu MoSuS, Instytut we 

współpracy  z  Urzędem  Miasta  Oława  reaktywował  wiosną  2006  roku 

Młodzieżową Radę Miasta Oława, która  pod patronatem Instytutu uczestniczy 

w akcji  Fundacji  im.  Stefana Batorego i  Stowarzyszenia Szkoła Liderów  Masz 
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głos  –  masz  wybór.  Projekt  realizowany  jest  przy  współpracy  Urzędu  Miasta 

Oława,  Starostwa  Powiatowego  w  Oławie  oraz  lokalnych  mediów, 

przedsiębiorców i instytucji edukacyjnych i kulturalnych. Obecnie trwa szkolenie 

liderów  IV  edycji,  a  Instytut  organizuje  drugą  międzynarodową  konferencję 

w Oławie. 

2006 – 2007: współpraca przy konferencjach Training of Trainers in Euromed 

Programu Młodzież  i  Youth  Opens the Space razem z Forum Młodzieżowym 

UNESCO. 

2005:  Laboratorium  społeczne –  projekt  edukacyjny,  opierający  się 

na spotkaniach  warsztatowych,  poświęconych  rozmaitym  zagadnieniom 

społecznym,  aby  ich  uczestnicy  mogli  więcej  wiedzieć,  widzieć  i  rozumieć. 

Projekt realizowany był we współpracy z Urzędem Miasta Oława.

2002  –  2004:  Letnie  Warsztaty  Umiejętności  Interpersonalnych – 

organizowane co roku w czasie wakacji dla młodzieży z Dolnego Śląska.

2002 - 2007: szkolenia dla dolnośląskich organizacji: Gminnego Centrum Kultury 

w  Siechnicy,  Młodzieżowego  Centrum  Wolontariatu  w  Ziębicach,  Świetlicy 

Socjoterapeutycznej  w  Bolkowie,  Stowarzyszenia  Libra  z  Trzebnicy, 

Multimedialnej  Biblioteki  Młodych  we  Wrocławiu,  Grupy  Negocjacyjnej 

Consensus.

2002 -  2003:  Bezpieczne  miejsce – projekt  animacyjny,  którego celem było 

zbudowanie przyjaznego środowiska szkolnego w II LO we Wrocławiu. Projekt 

realizowany był we współpracy z Urzędem Miasta Wrocław.
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KONTAKT

adres: KRS: 0000067470

ul. Kościuszki 35 BE, 3 piętro NIP: 894-27-04-969

50-011 Wrocław REGON: 932713974

numer konta:
Bank BGŻ SA we Wrocławiu

36 2030 0045 1110 0000 0035 6320 

osoby kontaktowe:
koordynator projektu: Wojciech Paździor
telefon: +48 609 141 707
e-mail: smt@ies.org.pl

asystent ds. komunikacji: Agnieszka Matuszczyk
telefon: +48 504 369 790
e-mail: agnieszka.matuszczyk@ies.org.pl

Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl 12

mailto:wojciech.pazdzior@ies.org.pl
mailto:wojciech.pazdzior@ies.org.pl

