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 KURS TRENERSKI Z ELEMENTAMI PROJEKTOWANIA GIER I 
GRYWALIZACJI DLA OŚWIATY 

 

 

REGULAMIN 
ORGANIZATOR 

Organizatorem Kursu Trenerskiego jest Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli  
MCE w Rabce Zdroju, 

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 4, 
tel. 18 26 76  011, 512 244 052, 

e-mail: nauczyciele@malopolska.edu.pl, www.nauczyciele.edu.pl 

WARUNKI ZGŁOSZENIA I UDZIAŁU W KURSIE TRENERSKIM 

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest jednocześnie traktowane  jako akceptacja 
warunków udziału w Kursie  i oznacza zgodę na wystawienie faktury za uczestnictwo                
w  Kursie. 

2. Potwierdzenie uczestnictwa w Kursie następuje po dokonaniu pierwszej wpłaty zgodnie 
z Regulaminem w wysokości 1000 złotych tytułem opłaty wpisowej na poczet Kursu. 
Druga rata wynosi 3000 zł. 

3. Opłata wpisowa 1000 zł jest wliczona w cenę kursu. Nie podlega ona zwrotowi                              
w przypadku rezygnacji uczestnika z kursu po odbyciu się pierwszych zajęć. Opłata 
wpisowa zostaje zwrócona w przypadku  odwołania Kursu  z powodu sformowania się 
mniejszej grupy uczestników od wymaganej Regulaminem. 

4. Uczestnikami  Kursu są osoby dorosłe z obszaru całej Polski posiadający wykształcenie 
wyższe. 

5.  Kurs ma ograniczoną liczbę miejsc,  decyduje kolejność zgłoszeń oraz wypełnienie 
warunków zgłoszenia i udziału. 

6. Uczestnicy Kursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych  
w Formularzu  Zgłoszeniowym do celów związanych z organizacją, obsługą i realizacją 
Kursu Trenerskiego  przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli MCE                      
w Rabce Zdroju oraz MCE Rafał Leśniak w Rabce Zdroju zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.                                 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) 
zostali poinformowani o celach przetwarzania ich danych i swoich prawach. 

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku w celach 
promocji kursu, monitoringu, kontroli i ewaluacji kursu, w tym po jego zakończeniu. 
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8. Osoba zakwalifikowana na Kurs  może zrezygnować z udziału w kursie bez ponoszenia 
konsekwencji  na 2 dni przed rozpoczęciem ustalonego pierwszego terminu zjazdu. 

9. Kurs Trenerski  zostanie zorganizowany pod warunkiem sformowania się 10 osobowej 
grupy uczestników.    

10. Organizator zastrzega sobie prawo  odwołania Kursu  w przypadku sformowania się 
mniejszej grupy uczestników od wymaganej Regulaminem, Organizator w tym 
przypadku dokonuje zwrotu wniesionych opłat przez zakwalifikowanych uczestników. 

ODPŁATNOŚĆ 

1. Odpłatność za udział w Kursie wynosi 4000 złotych. Wpłaty należy dokonać  na 
rachunek Organizatora (w całości zgodnie z Regulaminem, opłata wpisowa 1000 zł. 
wpłacana w momencie rekrutacji wliczona jest w cenę kursu): 

MCE Rafał Leśniak, 

34-700 Rabka Zdrój , ul. Podhalańska 4 

Numer Konta: Bank PEKAO SA 54 1240 5149 1111 0010  9613 9744 
 

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, Kurs Trenerski Oświata. 
 

 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Kursu w trakcie jego trwania Organizator zastrzega 
sobie prawo do zatrzymania dokonanej wpłaty przez Uczestnika na poczet 
poniesionych kosztów. 

3.  

PROGRM I REALIZACJA KURSU TRENERSKIEGO 

 

1. Kurs obejmuje łącznie 200 godzin szkoleniowych. 

2. Ramowy Program Kursu Trenerskiego: 

LP TEMAT 
 

GODZ. 

1 Wprowadzenie do andragogiki 8 

2 Współczesne teorie uczenia się 6 

3 Wprowadzenie do grywalizacji 6 

4 Komunikacja interpersonalna 8 

5 Projektowanie gier edukacyjnych 8 

6 Wprowadzenie do teorii gier  4 

7 Wprowadzenie do coachingu 4 

8 Coaching – metody, podejścia, praktyki 6 

9 Organizacja pracy zdalnej  4 
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10 Materiały audio-wideo w pracy trenera 6 

11 Organizacja szkoleń zdalnych  4 

12 Myślenie projektowe 6 

13 Praca z oporem, sytuacja trudna i konfliktowa 6 

14 Style pracy trenerskiej 8 

15 Metody aktywizujące w pracy z grupą 8 

16 Integracja grupy 4 

17 Projektowanie szkoleń 8 

18 Komunikacja trenera z grupą 4 

19 Analiza potrzeb szkoleniowych 8 

20 Nowe technologie w pracy trenera 8 

21 Ewaluacja i jakość w pracy trenera 6 

22 Zarządzanie projektem 8 

23 Rozwój kompetencji trenerskich 4 

24 Kompetencje instytucjonalne w pracy trenera 4 

25 Prawa autorskie i wolne licencje w pracy  trenera 4 

26 Warsztat kreatywny 6 

27 Protokoły i etykiety w edukacji i biznesie 4 

28 Negocjacje, mediacje i facylitacja 6 

29 Przygotowanie do praktyki trenerskiej 10 

30 Wprowadzenie do prawa oświatowego 4 

31 Samodzielna praca trenerska 20 

 
RAZEM: 200 godzin 

 

 

3. Celem Kursu jest przygotowanie  trenerów  do pracy z grupą szkoleniową  
i zarządzania procesem szkoleniowym – przygotowanie do pracy trenerskiej. 

4. W ramach Kursu uczestnicy są zobowiązaniu do przeprowadzenia samodzielnej 
praktyki trenerskiej. Organizator zapewnia realizację praktyki trenerskiej. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie Kursu. 

6. Termin rozpoczęcia Kursu ogłasza w każdorazowej edycji Organizator (w tym  
w aktualnym Formularzu Zgłoszeniowym). 

7. Zajęcia odbywać będą się zgodnie z harmonogramem zjazdów (organizowanych przede 
wszystkim w systemie weekendowym) opracowanym przez Organizatora w formie hy-
brydowej (stacjonarnej i mieszanej). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany form 
realizacji zajęć w zależności od specyfiki przedmiotu oraz sytuacji epidemiologicznej 
kraju, w tym wprowadzenie wszystkich zajęć na odległość. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w harmonogramie zjazdów. 
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9. Organizator zapewnia w ramach Kursu bezpłatne przerwy kawowe oraz obiad/posiłek 
dla uczestników w trakcie zjazdów. Organizator nie zapewnia uczestnikom  noclegów, 
umożliwia jednak ich  rezerwację po wcześniejszym zgłoszeniu na co najmniej                             
2 dni przed dniem rozpoczęcia zajęć.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do uruchomienia wielu  grup uczestniczących                     
w danej edycji Kursu Trenerskiego.  

WARUNKI UKOŃCZENIA 

1. Uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia  ukończenia po zrealizowaniu programu 
Kursu (w tym udział w minimum 80 % zajęć oraz spełnienia kryteriów podanych na 
poszczególnych przedmiotach). 

2. Zaświadczenie  wydane zostanie absolwentowi Kursu po dokonaniu pełnej wpłaty za 
udział w Kursie  i odnotowaniu jej na koncie Organizatora. 
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