ІV-ти МОДУЛ
ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ТРЕНЬОРИ:
„ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ В РАБОТАТА НА ТРЕНЬОРА”
2018 г., Пловдив
І. ЦЕЛИ:
1. Изясняване противоречивия характер на работата на треньора, на трудностите и
проблемите, които този характер поражда.
2. Идентифициране на основните морални проблеми, възникващи в процеса на
упражняване на треньорската дейност.
3. Обсъждане на качествата и ценностната система на ефективния треньор.
4. Разработване на морален кодекс на треньора.
ІІ. ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

2018 г. -2 дни, 16 уч. часа.
ІІІ. УЧАСТНИЦИ: Група от 8 – 14 човека.

ІV. Съдържание на обучението:
1. Нашите трудности като водещи:
- Трудности при подготовката на тренинга;
- Трудности при провеждането на тренинга – постигане на целите, следване на
програмата
по време на съвместната работа с групата, дилеми за превенции и интервенции;
- Трудности след приключване на тренинга;
2. Добрият водещ:
- Най-добрият водещ, при когото съм се обучавал - качества, ценности, какво прави.
- Идентифициране на основните роли на треньора.
- Дилеми на треньора в ролите, в които той влиза преди, по време и след обучението
3. Нашата власт /сила/ като треньори:
- Какво ни прави силни /източници на власт/ ?
- Може ли да увеличим или загубим силата си ?
- Може ли да злоупотребим със силата си ?
- Дилеми на водещия, идентифицирани от участниците.
- Треньорът пред себе си и пред другите.
4. Проблеми при двама треньори.
5. Моите убеждения като водещ.
6. Клетва на треньора.

V. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
- За участниците от предходните модули на обучението за нови треньори – 80 лв.;
- За новозаписали се участници – 160 лв.
Заб. Разходите се удостоверяват с финансови документи – фактури.

VІ. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
- Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни
пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
- Всеки участник получава методическо пособие и изписан дизайн по темата на
обучението;
- Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в
страната;
- Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение;
- В рамките на таксата са включени и 4 кафе паузи.

Побързайте, местата са ограничени !!!

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
- Информация за обучителя - вижте тук;
- Заявка за участие можете да ползвате от тук.
За повече информация разгледайте внимателно:- Съдържание и методология
на обучението - вижте тук;
www.centerbg.org
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