
Szkoła Tutorów Akademii Młodzieżowej 
Program szkolenia trenerów 

 
Grupa II : 22-23.05, 05-06.06, 19-20.06, 26-27.06 

 
Zjazd 1. 

Dzień 1. –22 maja Czas 

Powitanie uczestników, sprawy organizacyjne, 
BLOK: Zabawy integracyjne w pracy trenera 
zabawa integracyjna „Rundka z powtarzaniem imion” 

16:00-16:30 

BLOK:Kompetencje trenerskie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym  
Praca z grupą – zagadnienia ogólne 
- Charakterystyka/specyfika grupy - dzieci i młodzież – od 4 klasy SP do młodzież ze 
szkół średnich, nawiązanie do psychologii rozwojowej, 
- Struktura klasy – role w klasie, badanie struktury klasy, identyfikacja „typów” 
uczniów 
- Planowanie i podział zadań w zespole 
- Podsumowanie pracy zespołowej 

16:30-18:30 

kolacja 18:30-19:00 

BLOK:Praktyka trenerska na przykładzie warsztatów CDW 
- zdjęcia 
- magazyn warsztatowy 
- sprzęty elektroniczne 
- topografia ośrodka 
- kadra ośrodka i zakres kompetencji 
 

19:00-20:00 

BLOK: Zabawy integracyjne w pracy trenera 
- zabawa integracyjna „Przedstaw sąsiada” 

19:45-20:00 

zakwaterowanie  20:00 

 
 

Dzień 2. – 23 maja Czas 

śniadanie 8:00-8:30 

lista obecności, przygotowanie do zajęć 8:30-8:50 

BLOK:Praktyka trenerska na przykładzie warsztatów CDW 
Wprowadzenie teoretyczne 
+ misja CDW 
- metodologia warsztatów CDW 
- matryca logiczna (wykorzystywane koncepcje psychologiczne) 
- formalna strona pracy edukacyjno-wychowawczej – procedury, instrukcje, 
działania 
- 5 punktów dobrej grupy 

9:00-12:30 
w tym 5-10 

min przerwy  
 

przerwa 12:30-12:40 

BLOK:Zabawy integracyjne w pracy trenera 
3.1. Rola i znaczenie zabaw integracyjnych, zachowanie trenera w czasie zabaw 
integracyjnych – pogadanka w grupie i mini wykład 

12:40-13:00 

przerwa obiadowa  13:00-14:00 
13:15 obiad 

BLOK: Zabawy integracyjne w pracy trenera 
- zabawa integracyjna „Lodołamaczowa kostka” 

14:00-14:15 

BLOK: Kompetencje trenerskie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym  2 godz. 



- Proces grupowy  
 

14:15-16:15 

przerwa 16:15-16:30 

BLOK:Praktyka trenerska na przykładzie warsztatów CDW 
Ćwiczenie: Zbudujmy to razem 
 

1,5 godz. 
16:3018:00 

kolacja 18:00 

 

 
Zjazd 2. 
 

Dzień 1. – 05 czerwca Czas 

BLOK: Zabawy integracyjne w pracy trenera 
2 zabawy – podział grupy – Kto tak jak ja i Kartki pomiędzy ramionami 

16:00-16:15 

BLOK:Praktyka trenerska na przykładzie warsztatów CDW 
Wprowadzenie teoretyczne - współpraca w zespole trenerskim 
- kultura pracy w zespole trenerskim 
- ewaluacja osobistej pracy w zespole trenerskim 

16:15-17:00 
 

BLOK:Praktyka trenerska na przykładzie warsztatów CDW 
Wprowadzenie teoretyczne: elementy stałe prowadzenia warsztatu: 
- wstęp – autoprezentacja i przedstawienie CDW 
- interesujące wprowadzenie do szkolenia 
- kontrakt grupowy 
- przeprowadzenie ewaluacji warsztatu 

17:00-18:00 

kolacja 18:00-18:20 

BLOK:Praktyka trenerska na przykładzie warsztatów CDW 
Ćwiczenie: Młodziaki rządzą 

18:20-20:00 

 
 

Dzień 2. – 06 czerwca Czas 

śniadanie 8:00-8:30 

lista obecności, przygotowanie do zajęć 8:30-8:50 

BLOK: Zabawy integracyjne w pracy trenera 
- zabawy integracyjna „Tratwa”, „Przekręcenie koca”, „Ustawcie się wg wieku” 

9:00-9:30 

BLOK: Kompetencje trenerskie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym  
Praca z grupą – budowanie odpowiednich relacji trener - grupa warsztatowa 
- trener jako lider, cechy dobrego lidera 
- trener jako przyjaciel, przykład, znawca programu 
 

9:30- 
 

W przerwie bardzo ważny element techniczny: nauka obsługi Edukacyjnej Szklarni 
oraz Edukacyjnej Piaskownicy 

 

BLOK: Kompetencje trenerskie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym  
Motywacja w grupie 
- wprowadzenie ogólne, motywacja wew. i zewn.,  
- rozpoznawanie motywacji w grupie  
- jak wzbudzać zainteresowanie i aktywizować grupę szkoleniową 
- inspirowanie ludzi przez wizję 
- współczesne koncepcje motywacji 
 

 

przerwa obiadowa 13:00-14:00 
obiad 13:15 

W przerwie bardzo ważny element techniczny: nauka prowadzenia Wielkiego 14:00-



Roweru 14:20? 

BLOK: Kompetencje trenerskie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym  
Komunikacja w pracy trenera: 
- komunikacja – wprowadzenie, rodzaje komunikacji, zasady dobrej komunikacji 
- umiejętność jasnego przekazywania instrukcji wykonania danego zadania 
- umiejętność zadawania pytań i jak odpowiadać, jak prowadzić dyskusję,  
- postawa trenera w komunikacji – jak mówić aby cię słuchano – budowanie 
odpowiedniego nastawienia w grupie 
- techniki i narzędzia trenerskie urozmaicające zwiększające atrakcyjność przekazu 
(metafory, dowcipy, anegdoty itp.),  
- komunikacja niewerbalna, mowa ciała, mimika twarzy, gesty i inne ruchy ciała, 
uśmiech 
- umiejętność udzielania informacji zwrotnej 
- metoda tutoringu – elementy tutoringu w warsztacie trenera 

14:20-17:40 

Podsumowanie zjazdu - pogadanka 17:40-18:00 

kolacja 18:00 

 
 
 
 

 
Zjazd 3. 
 

Dzień 1. – 19 czerwca Czas 

BLOK:Zabawy integracyjne w pracy trenera 
- zabawa integracyjna „Koło współpracy” 

16:00-16:15 

BLOK: Praktyka trenerska na przykładzie warsztatów CDW  
Ćwiczenie: MER 

16:15-18:30 

kolacja 18:30-18:45 

BLOK:Praktyka trenerska na przykładzie warsztatów CDW 
Ćwiczenie:  Zgrana klasa 

18:45-20:00 

 
 

Dzień 2. – 20 czerwca Czas 

śniadanie 8:00-8:30 

lista obecności, przygotowanie do zajęć 8:30-8:50 

BLOK: Zabawy integracyjne w pracy trenera 
 zabawa – „Markery współpracy” 

9:00-9:20 

BLOK: Praktyka trenerska na przykładzie warsztatów CDW  
Sytuacje trudne w pracy trenera 
- Brak zainteresowania, znudzenie 
- Opór grupy  
- Konflikty w grupie 
- Głośna, podbudzona grupa 
- Inne 
 

9:20-13:00 
 

przerwa obiadowa 13:00-14:00 
0biad 13:15 

BLOK: Zabawy integracyjne w pracy trenera 
1 zabawa – „Krąg rozmów” 

14:00-14:15 

BLOK: Praktyka trenerska na przykładzie warsztatów CDW  
Ćwiczenie:  Szkoła Przedsiębiorczości 

14:15-17:15 



przerwa 17:15-17:30 

BLOK: Zabawy integracyjne w pracy trenera 
- uczestnicy przeprowadzają zabawy 

17:30-17:45 

Podsumowanie dnia i szkolenia – pogadanka w grupie 17:45-18:00 

kolacja 18:00 

 
 
 

Zjazd 4. 
 

Dzień 1. – 26 czerwca Czas 

BLOK:Zabawy integracyjne w pracy trenera 
- zabawa „Kołysanie na stojąco” 

16:00-16:15 

BLOK: Rozwój zawodowy trenera 
4.1 Kompetencje osobowe trenera – predyspozycje, cechy osobowościowe trenera 
i zakres wiedzy psychologicznej potrzebny w przypadku pracy trenerskiej (np. 
psychologia rozwojowa, wiedza nt. procesu grupowego, nt. faz procesu 
grupowego, określenie zadań trenera w poszczególnych fazach procesu) 
4.2 Bilans otwarcia i zamknięcia - co mam i dokąd zmierzam - jaką mam wizję 
swojej pracy jako trener 
4.3 Samorozwój, ewaluacja pracy trenerskiej, autoewaluacja + narzędzia  
 

16:15-18:15 

kolacja 18:15-18:30 

BLOK: Praktyka trenerska na przykładzie warsztatów CDW  
Ćwiczenie:  Z kompasem po szyfr 

18:30-20:00 

 

Dzień 2. – 27 czerwca Czas 

śniadanie 8:00-8:30 

lista obecności, przygotowanie do zajęć 8:30-8:50 

BLOK: Zabawy integracyjne w pracy trenera 
- zabawa „Prowadzenie niewidomego”, „Uciekający i goniący” 

9:00-9:30 

BLOK: Kompetencje trenerskie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym  
Wiedza na temat procesów uczenia się 
- cykl uczenia się eksperymentalnego (cykl Kolba) 
- procesy przetwarzania informacji i uczenia się 
- metody efektywnego uczenia się 
 

9:30-13:00 

przerwa obiadowa 13:00-14:00 
obiad 13:15 

BLOK: Praktyka trenerska na przykładzie warsztatów CDW  
Ćwiczenie: Leśna Kwatera Legionistów x2 

14:00-17:30 

podsumowanie szkolenia, ankieta 17:30-18:00 

kolacja 18:00 

 


