Mācību centrs „IZAUGSME”
Apmācību kursa „Treneru Skola” 1. seminārs

Pirmie soļi apmācību vadīšanā
Kam: cilvēkiem, kam jāuzstājas auditorijas priekšā: jāprezentē, jāizskaidro, jāapmāca. Pasniedzējiem. Apmācību,
semināru vadītājiem. Fasilitatoriem. Interesentiem, kas vēlas to darīt nākotnē.
Kad: 2014.g 25. septembrī Rīgā (par telpu tiks ziņots, izvērtējot pieteikušos dalībnieku skaitu).
Norise: pl 10.30-18.00 (8 akad.st) ar 2 kafijas pauzēm (nodrošina organizētājs) un pusdienu pārtraukumu.
Apmācību mērķi: Dot praktisku izpratni par apmācību vadītāja lomu un uzdevumiem; Apgūt apmācību vadīšanas
procesa pamatelementus – auditorija, metodes komunikācijai, pasniedzējs; Apgūt praktiskas iemaņas uzstāties prasmei
Pasniedzēja: Ruta Kaupe, MBA, apmācību vadītāja pieaugušo izglītībā ar 15 gadu pieredzi sadarbībā ar pašmāju
un starptautiskām apmācību kompānijām, visilgstošāk – ar „Komunikāciju Akadēmiju”. Pieredze darbā ar lieliem
starpvalstu uzņēmumiem, bankām, valsts un pašvaldību institūcijām, biznesa kompānijām un nevalstisko sektoru.
Izveidoti un vadīti kursi par lietišķo komunikāciju, pārdošanu, klientu apkalpošanu, praktisko menedžmentu, treneru
apmācību, kā arī dalība daudzos sociālo un veselības tēmu apmācību semināros. Zināšanu pastāvīga papildināšana
apmācībās Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā, Austrijā, Lielbritānijā, Somijā, Nīderlandē, Beļģijā.
Apmācību metodes: interaktīva praktiska apmācība, īsas lekcijas, diskusijas, darbs individuāli, pāros un mazajās
grupās, lomu spēles, atgriezeniskās saites.
Kursa saturs:
Apmācību procesa būtība un specifika pieaugušo apmācībā
 Vecuma un pieredzes iespaids uz mācīšanos
 Savstarpējā komunikācija un uzdevumi
Apmācību procesa norises pamatelementi
Auditorija:
 Telpas iekārtojums
 Dalībnieku vēlmju izzināšana (kursa sākumā)
 Mērķu formulēšana atbilstoši uzdevumam un auditorijai
 Izvērtēšanas metodes
Komunikācija ar grupu apmācību procesā:
 Grupas dinamika - Starppersonu attiecības
 Dalībnieku lomas / rīcība
 Lekcijas aktivizēšana
Pasniedzējs:
 Ieteikumi apmācību vadītājam darbam ar apmācāmo grupu
 Pasniedzēja lomas, nodarbību vadīšanas stili
 Nepieciešamās personiskās iezīmes
Uzstāšanās prasmes auditorijas priekšā:
 Bailes un to uzveikšanas metodes
 Svarīgākās lietas uzstājoties
 Mana ķermeņa valoda
 Praktiski ieteikumi un vingrinājumi
Noslēgums: jautājumi, atgriezeniskā saite, perspektīvas turpmākajam.
Cita informācija:
Kursa apmeklējuma maksa: 49,- EUR; Vairākiem dalībniekiem no vienas organizācijas iespējamas atlaides
Tiks izsniegta MC Izaugsme Apliecība par semināra apmeklējumu. Atbildes uz jautājumiem un pieteikšanās (aizpildot
anketu, ko saņemsiet) līdz 19. septembrim – rakstot uz e-pastu dialogs@diacentrs.lv vai zvanot 67243101 (centrs) vai
29412855 (Ruta)

