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L. Dz. FZZ/CSiK/128/03/02/11
PRZEWODNICZĄCY
ORGANZIACJI CZŁONKOWSKICH
FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
/według rozdzielnika/

Informujemy, że CSiK Forum Związków Zawodowych rozpoczyna nabór na szkolenie

„TRENER DIALOGU”
Celem szkolenia jest wzmocnienie potencjału eksperckiego FZZ, poprzez przygotowanie
wykwalifikowanej kadry szkoleniowej, równocześnie udostępniając naszym członkom możliwość
ciągłego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w zakresie prowadzenia dialogu społecznego.
Uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu podstaw prawnych i instytucjonalnych
dialogu społecznego, jobcoachingu, metodyki i dydaktyki prowadzenia szkoleń dla dorosłych, komunikacji
interpersonalnej, negocjacji, mediacji, protokołu dyplomatycznego etc.
Jedna edycja to ponad 40 h dydaktycznych szkolenia, uprawniającego uczestników do uzyskania
kompetencji trenera dialogu.
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego kursanci otrzymają stosowny certyfikat, na mocy którego
za rekomendacją Prezydium Forum Związków Zawodowych uprawnieni będą do reprezentowania FZZ w
gremiach dialogu społecznego, prowadzenia szkoleń dla naszych działaczy oraz zostaną wpisani na listę
ekspertów FZZ.
Szkolenie odbywać się będzie w trybie b-learning tj. szkolenie on-line (na platformie CSiK) uzupełnione
cyklem 2 i 3 dniowych kursów stacjonarnych, zakończone egzaminem.
I ETAP - Kurs e-learning pt „Efektywny dialog” zamieszczony na platformie internetowej CSiK
(www.csik.fzz.org.pl). Dostęp do kursu jest możliwy po spełnieniu warunków rejestrowych i
zalogowaniu się kandydata na w/w platformie CSiK. Czas trwania kursu - 7 dni od momentu
jego uruchomienia (w tym czasie uczestnicy zobowiązani są zakończyć kurs, co zostanie
automatycznie zarejestrowane przez system internetowy CSiK).
II ETAP – Zajęcia stacjonarne (3 moduły) prowadzone w 15 osobowych grupach odbywać się będą
w formie warsztatowej, co pozwoli uczestnikom m.in. na konwersację z trenerami oraz
konfrontację swoich poglądów i nabytych wcześniej umiejętności trenerskich. Miejsce szkoleń
stacjonarnych: sala szkoleniowa CSiK FZZ, Bydgoszcz, Pl. Teatralny 4.
III ETAP – egzamin ustny przed Komisją egzaminacyjną. Egzamin odbędzie się w ostatnim dniu szkolenia.
Po jego zaliczeniu uczestnikom zostanie wręczony certyfikat, potwierdzający zdobyte
kwalifikacje.
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Planujemy uruchomienie 2 EDYCJI szkoleniowych, w następujących terminach:
I EDYCJA

II EDYCJA

11.III.2011r.

18.III.2011r.

MODUŁ I

24/25.III.2011r.

31.III/1.IV.2011r.

MODUŁ II

6/7/8.IV.2011r.

13/14/15.IV.2011r.

MODUŁ III

11/12/13.V.2011r.

18/19/20.V.2011r.

13.V.2011r.

20.V.2011r.

ETAP I
SZKOLENIE ON-LINE*

ETAP II
CYKL SZKOLEŃ STACJONARNYCH

ETAP III
EGZAMIN USTNY

*UWAGA!
Osoby, które w ramach CSiK z wynikiem pozytywnym ukończyły kurs pt „Efektywny Dialog” są zwolnione
z I Etapu szkolenia
OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI (szczegółowe zasady udziału w szkoleniach określa Regulamin Szkoleń CSiK ):
O udział w szkoleniach mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące warunki:
a. są pracownikami,
b. są członkami organizacji związkowej, będącej członkiem FZZ,
c. uczestniczą lub zamierzają uczestniczyć w pracach FZZ związanych z dialogiem społecznym,
d. złożą wymagane dokumenty rejestrowe w terminie i trybie wskazanym przez FZZ
DOKUMENTY REJESTROWE:

1. pisemna rekomendacja z organizacji macierzystej
2. CV kandydata (dodatkowym atutem będzie dokumentacja potwierdzająca kompetencje i
kwalifikacje trenerskie)
3. czytelnie wypełniona i podpisana własnoręcznie deklaracja uczestnictwa (według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1-1c do Regulaminu),
4. oświadczenie dotyczące kwalifikowalności Kandydata na szkolenie (według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu).
TRYB NABORU UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA:
W ramach niniejszego szkolenia obowiązuje tryb konkursu zamkniętego (tj. rekrutacja uczestników nastąpi
po zakończeniu terminu naboru; zgłoszenia będą rozpatrywane w trybie konkursu, ze szczególnym
uwzględnieniem kwalifikacji uczestników).
Osoby zgłaszające się na szkolenie powinny posiadać predyspozycje do prowadzenia szkoleń tj. m.in.
- trenerskie cechy osobowości,
- umiejętności, związane z przygotowaniem i realizacją procesu szkoleniowego,
- zaplecze czasowe, umożliwiające prowadzenie szkoleń dla działaczy FZZ.
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Materiały pomocnicze do samooceny wysyłamy w załączeniu.
Termin naboru zgłoszeń: 11 – 21 lutego 2011r.
Rekrutacja i ogłoszenie wyników: 28 lutego br.

Ilość osób przewidzianych na szkolenia jest ograniczona, w związku z czym prosimy o przestrzeganie
w/w terminu składania dokumentacji.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Forum Związków Zawodowych pokrywa uczestnikom koszty związane z zakwaterowaniem,
wyżywieniem oraz dojazdem na szkolenia stacjonarne, z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu szkoleń
CSiK.
W przypadku nie uzyskania zakładanej ilości kandydatów na szkolenia lub innych przyczyn
uniemożliwiających ich przeprowadzenie zgodnie z założeniami Projektu,
Forum Związków
Zawodowych może wznowić proces naboru.
Dokumentacja rekrutacyjna na szkolenie „Trener Dialogu” od dnia rozpoczęcia naboru (tj. 11 lutego br.)
znajdować się będzie:
1. na platformie www.csik.org.pl
2. stronie internetowej FZZ: www.fzz.org.pl
3. w biurze projektu (Bydgoszcz, Pl. Teatralny 4; Tel 52/349 30 22; fax. 52/342 18 71; e-mail:
csik@fzz.org.pl), gdzie informacji udzielają:


SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ I KONSULTACJI – Andrzej Jankowski



ASYSTENT DS. SZKOLEŃ – Aneta Szydłowska (603

(697 822 775)

822 778)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Z poważaniem

Katarzyna Sosnowska
KOORDYNATOR PROJEKTU CSIK

W załączeniu:
- REGULAMIN SZKOLEŃ CSIK
- DEKLARACJA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI UCZESTNIKA NA SZKOLENIE
- MATERIAŁY POMOCNICZE DO SAMOOCENY

