Procedura realizacji usług szkoleniowych na potrzeby
Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
ZAŁĄCZNIK NR 1

Lista sprawdzająca opiekuna merytorycznego i trenera
I. Wymogi dotyczące opiekuna merytorycznego

Jeden z
dwóch

Osoba pełniąca w instytucji szkoleniowej rolę opiekuna merytorycznego musi spełniać warunek 1 lub 2 oraz 3.
Tak
Nie (nie
Lp.
Wymagania
(spełnia)
spełnia)
1.
Posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiednim do
tematyki nadzorowanych szkoleń
2.
Zrealizował w tym zakresie min. 300h szkoleń i/lub doradztwa
3.

Dysponuje wykształceniem (wyższe wykształcenie kierunkowe
specjalistyczne kursy, studia podyplomowe, właściwe dla dziedziny
certyfikaty lub uprawnienia) w zakresie odpowiednim do tematyki szkolenia

II. Wymogi dotyczące trenera

Jeden z trzech

Jeden z
dwóch

Osoba zatrudniona w instytucji szkoleniowej jako trener musi spełniać warunek 1 lub 2 oraz warunek 3 lub 4 lub
5 oraz warunek 6 (obowiązkowo).
Tak
Nie (nie
Lp.
Wymagania
(spełnia)
spełnia)
1.
Posiada doświadczenie zawodowe odpowiednie do zakresu tematycznego
prowadzonych szkoleń
2.
Posiada wykształcenie odpowiednie do zakresu tematycznego prowadzonych
szkoleń
3.
Ukończył/a trwający min. 60h kurs dydaktyczny lub przygotowujący do
kształcenia dorosłych, tj. służący rozwojowi kompetencji zbliżonych do
następujących: rozumienie sytuacji uczących się dorosłych, definiowanie
celów edukacyjnych, projektowanie programu szkolenia. Klarowne
prezentowanie wiedzy, stosowanie aktywizujących metod nauczania
4.
Dysponuje przyznam przez zewnętrzną instytucję certyfikatem
potwierdzającym posiadanie kompetencji zbliżonych do wymienionych
powyżej
5.
Posiada 750h doświadczenia w zakresie edukacji osób dorosłych
6.
Bierze udział w co najmniej jednym w ciągu roku programie edukacyjnym,
zorientowanym na rozwój i aktualizację kompetencji związanych z
wykonywanym zawodem i trwającym min. 16h w tym m.in. wewnętrzne lub
zewnętrzne szkolenie, konferencje, studia podyplomowe
Wszystkie wymagania podane powyżej muszą być potwierdzone przez kopie dokumentów m.in. dyplomów,
certyfikatów, uzyskanych uprawnień, referencji, zaświadczeń o realizacji szkoleń i kursów, potwierdzeń
doświadczenia zawodowego.
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