Консултантска компания ЗАЕДНО
Предлага за пета поредна година

Обучение за обучители и индивидуален
коучинг
19 – 21 Септември 2013
Първи модул – Стълба на успеха
(За треньори с опит до 30 учебни часа)

Какво ще получите от това модулно обучение?







Практически препоръки за АПО във вашата целева група.
Модел на добра практика за подготовка – дизайн на обучение.
Консултиране на вашата примерна програма за обучение.
Основни умения за презентиране.
Обратна връзка от водещите и групата за Вашите умения за презентиране.
Сертификат за участие в курс за обучение на обучители.

10 – 12 Октомври 2012
Втори модул – Устойчивост на успеха
(За участници в модул 1 или треньори с опит над 30 учебни часа)

Обучението включва:






Личен опит с техники за водене на групов процес.
Практически препоръки за оценка на ефективността на обучението на пет нива.
Обратна връзка за повишаване на ефективността на проведено или планирано
обучение.
Планиране на дейности след провеждане на обучението с цел повишаване на
устойчивостта на резултатите.
Сертификат за участие.

Броят на участниците за група е между 10 и 15 души, за да може всеки да получи
персонално внимание и обратна връзка от двамата водещи.

Място на провеждане: София, бул. Джеймс Баучер 76
Такса участие във всеки модул: 550 лв. При записване за двата модула – 1000 лв.
Цената включва работни материали, кафе паузи, обяд и сертификат.
Отстъпки:



За ранни записвания – 10 % отстъпка
При повече от двама участници от една организация – 5% отстъпка

Coaching
Индивидуални коучинг сесии по следните теми:

Дизайн на обучение – „Защо бе, чичко Колб?”
-

консултации за изработване на обучителни програми:
баланс между нови знания (теория) и умения (практически опит)
подбор на обучителни активности (упражнения) за различните стилове на учене
на участниците (по Колб)
Клиентски ориентирана – обогатяване на програмата с упражнения, изненади за
участниците и креативни средства

Презентационни умения или ”Защо флипчарта е най-добрият приятел на
обучителя?”
-

обратна връзка и развиване за вашите презентационни умения
изясняване на ключовите послания на презентациите
изработка или ревизия на презентации на Power Point
Подготовка за фасилитиране на дискусии, формулиране на силно начало на
обучението и подходяща цялостна рамка на провеждане.

Оценяване на обучението - „В края на обучението – не е ли твърде късно да се
погрижим за оценката на ефективността от него?”
-

изработване на формуляри за оценка или консултации на вече готови;
план за оценявяане на обучението до четвърто ниво (по Киркпатрик)
ROI проекти

Цени:
1 сесия = 300 лева
4 сесии = 900 лева (3 + 1 безплатна сесия)
10 сесии = 2400 лева (8 + 2 безплатни сесии)

Консултанти:
Драгомира Шулева

- Управител на ЗАЕДНО и обучител с над 15

годишен практически опит.
Дългогодишен треньор и автор на учебни програми и казуси, както и на вътрешно
фирмени процедури за управление и развитие на човешките ресурси. Сертифициран
управленски консултант (СМС) в БАУКО от 2003г. Участва в програми за
популяризиране на съвременни методи за обучение на възрастни, като Отворено
провстранство (Open Space Technology), Световно кафене (World Café), Семинари за
създаване на бъдещето (Future Search Workshop) и други.
Участвала е като обучител и обучаем в много международни проекти, както в страната,
така и в Англия, Германия, Италия, Дания, Словакия, Чехия, Албания и Косово.

Емилия Илиева

- Консултант, обучител и фасилитатор в ЗАЕДНО с над 10

годишен опит.
Емилия Илиева започва развитието си като обучител в рамките на регионален проект
за Югоизточна Европа към DVV International. В периода 2004 – 2007 година създава и
води обучения за обучители в Югозиточна Европа обучавайки се предварително в
съвременните методи за фасилитиране на групов процес Световно кафене,
Технология на Отвореното пространство и Семинари за създаване на бъдещето. И
трите метода стъпват за първи път в България в рамките на проекта с утвърдени
международни фасилитатори. Обучена в метода за ненасилствена комуникация на
Маршал Розенберг през 2005г., понастоящем тя води семинари за комуникативни
умения, разрешаване на конфликти и емпатия в България и Германия. От 2007-ма
година води обучения за лидерство и развитие на умения за наставничество (коучинг)
за мениджъри и работи с индивидуални коучинг клиенти.
Страните, в които Емилия е водила обучения и е фасилитирала срещи включват:
Албания, Босна и Херцеговина, Република Македония, Румъния, Сърбия, Косово,
Франция, Холандия, Германия, Япония, Турция и Кипър.

За допълнителна информация:
Тел. 02/ 816 48 20, GSM: 0885 353 261
Координатор ЗАЕДНО: Венцислав Тонев office@zaedno-bg.com
Можете да се свържете за допълнителна информация с:
Драгомира на dragomira@zaedno-bg.com
и Емилия на emilia.y.ilieva@gmail.com

