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TWORZYMY

JAKOŚCIOWE I

AKTRAKCYJNE

SZKOLENIA

Nasza filozofia Evidence-
based training jest znakiem
jakości i wyróżnikiem firmy
na rynku szkoleń
biznesowych.

O  NAS

Pokażemy ,  jak wygląda pełne
spektrum edukacji zdalnej i 
określimy Twoje oczekiwania
rozwojowe w tym obszarze

AKADEMIA
PROWADZENIA

SZKOLEŃ  ONLINE

Istota  kształcenia  zdalnego

Właściwy dobór i wykorzystanie
narzędzi decyduje o efekcie

kształcenia

Technologia  i  jej  zastosowanie

Poznasz cztery filary oceny swoich
programów szkoleniowych

Ewaluacja  strategii  edukacyjnej



Etap skoncentrowany będzie na
motywowaniu uczestników szkolenia do
czynnego udziału w procesie nauki .
Podpowiemy Ci ,  jakie masz możliwości ,
aby zachęcać uczestników do
angażowania się przez cały czas trwania
kursu .  Poznasz ,  jaką rolę odgrywa
program nauczania (curriculum) ,

wybrana technologia oraz zarządzanie
czasem szkolenia w pobudzaniu
entuzjazmu do nauki .
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Moduł ten pozwoli Ci zrozumieć ,  co
zawiera hasło “nauczanie zdalne” .

Pokażemy ,  jak wygląda pełne spektrum
edukacji zdalnej i określimy Twoje
oczekiwania rozwojowe w tym obszarze .

Udowodnimy ,  dlaczego szkolenia online
są ważną częścią procesu
dydaktycznego ,  oraz jakie wiążą się z
nimi wyzwania i możliwości .  Nauczysz
się patrzeć na technologię z punktu
widzenia korzyści ,  które niesie w
procesie edukacyjnym .

TYDZIEŃ  2TYDZIEŃ 1 TYDZIEŃ  3

TYDZIEŃ  4 TYDZIEŃ 6

W tym etapie nauczysz się planować
swoje szkolenia z perspektywy metodyki
pracy .  Spojrzymy na istotę
przemyślanego planowania jako
najważniejszego aspektu nauczania
zdalnego .  Dowiesz się ,  dlaczego sukces
szkolenia online zależy ściśle od
procesu przygotowania .  Zwieńczeniem
edukacyjnym drugiego modułu będzie
nabycie umiejętności planowania
szkolenia online wraz z ustaleniem
celów edukacyjnych kursu .

W tym module poznasz prawidłowości
zastosowania konkretnych rozwiązań
technologicznych dostosowanych do
założeń dydaktycznych .  Właściwy dobór
i wykorzystanie narzędzi decyduje o
efekcie kształcenia .  Zdobędziesz zatem
wiedzę ,  dzięki której dobierzesz
narzędzia adekwatnie do potrzeb i
możliwości uczestników zachowując
bilans nauczania zdalnego .  Spojrzymy
zatem na technologię jako na zbiór
pomocy dydaktycznych .

Moduł czwarty poświęcimy pomiarowi
efektów kształcenia .  Przeanalizujemy
korzyści z procesu ewaluacji .  Nauczysz
się oceniać skuteczność wybranych
metod szkoleniowych .  Omówimy też
najczęściej popełniane błędy oraz ich
skutki .  Po zakończeniu modułu potrafisz
zaplanować ,  przygotować i
przeprowadzić proces oceny efektów
swojej pracy .

Ostatni moduł Akademii poświecimy
ewaluacji strategii kształcenia .  Poznasz
cztery filary oceny swoich programów
szkoleniowych .  Celem tego procesu jest
doskonalenie swoich metod i
programów rozwojowych .  Własna
refleksja ,  ocena współpracowników ,

informacja zwrotna od uczestników oraz
ocena metodyczna to sposoby na bycie
lepszym edukatorem .



ATRAKCYJNE METODY NAUKI 

Z WYKORZYSTANIEM

SPRAWDZONYCH

I NOWOCZESNYCH METOD

NAUCZANIA

Po akademii będziesz
wyposażony w umiejętności 
i narzędzia do tworzenia
kursu online.

OCZEKIWANIA

AKADEMIA
PROWADZENIA

SZKOLEŃ  ONLINE  

Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom rynku wprowadzamy
szkolenia trenerów i edukatorów

online

To  nowoczesne  rozwiązanie

Proces nauczenia został częściowo
przeniesiony do środowiska online
bez żadnego przygotowania .  Nie
daj się zaskoczyć .  Przygotuj się na
otwarcie nowego rynku szkoleń

Adaptacja  to  klucz  do  sukcesu

Nadszedł czas na zdobycie nowych
umiejętności pracy z platformami

edukacyjnymi

Nowe  możliwości



WEBINARIA
WYKŁADY

KONSULTACJE   1 :1  

ZADANIA  DOMOWE
SAMODZIELNA  NAUKA

TESTY
EGAZMIN  KOŃCOWY
A  WSZYSTKO  TO  NA
JEDNEJ  PLATFORMIE

EDUKACYJNEJ

PONAD 40 GODZIN

NAUKI, W TYM 18

ZJAZDÓW ONLINE

CHCESZ STWORZYĆ WŁASNE

WEBINARIUM, SZKOLENIE A

MOŻE WŁASNY KURS ONLINE?

ZASTANAWIASZ SIĘ, W JAKI

SPOSÓB TECHNOLOGIA MOŻE CI

POMÓC WZBOGACIĆ WARSZTAT

TRENERA CZY NAUCZYCIELA?

Zapraszamy



Etap skoncentrowany będzie na
motywowaniu uczestników szkolenia do 
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KALENDARZ  ZJAZDÓW

06 .09 .2020 10 :00-12 :45

Niedziela

zjazd

10 .09 .2020 18 :30-20 :45

Czwartek

zjazd

11 .09 .2020 18 :00-19 :00

Piątek 

konsultacje

13 .09 .2020 10 :00-12 :45

Niedziela

zjazd

17 .09 .2020 18 :30-20 :45

Czwartek

zjazd

18 .09 .2020 18 :00-19 :00

Piatek 

konsultacje

20 .09 .2020 10 :00-12 :45

Niedziela

zjazd

24 .09 .2020 18 :30-20 :45

Czwartek

zjazd

25 .09 .2020 18 :00-19 :00

Piątek 

konsultacje

04 .10 .2020 10 :00-12 :45

Niedziela

zjazd

08 .10 .2020 18 :30-20 :45

Czwartek

zjazd

09 .10 .2020 18 :00-19 :00

Piątek 

konsultacje

11 .10 .2020 10 :00-12 :45

Niedziela

zjazd

15 .10 .2020 18 :30-20 :45

Czwartek

zjazd

16 .10 .2020 18 :00-19 :00

Piątek 

konsultacje
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18 .10 .2020 10 :00-12 :45

Niedziela

zjazd

22 .10 .2020 18 :30-20 :45

Czwartek

zjazd

23 .10 .2020 18 :00-19 :00

Piątek 

konsultacje



CERTYFIKAT UKOŃCZENIA

Imię i Nazwisko
Akademii  Prowadzenia Szkoleń Online

certyfikat zaświadcza uczestnictwo i pozytywne
zaliczenie egzaminem 

Akademii Prowadzenia Szkoleń Online w firmie
MODERATOR Sp. z o.o.

TRENER PROWADZĄCY

Imię i  Nazwisko

PREZES FIRMY

Imię i  Nazwisko


