Procedura realizacji usług szkoleniowych na potrzeby
Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
ZAŁĄCZNIK NR 2

Lista sprawdzająca infrastrukturę oraz organizację szkoleń lub usług doradczych
I. Wymogi dotyczące sali szkoleniowej
Wszystkie wymogi wskazane poniżej są konieczne do spełnienia. Dopuszczalna jest realizacja szkoleń lub usług
doradczych nie spełniających powyższych kryteriów, o ile jest to uzasadnione wyjątkową formą pracy, wynikającą z
przejętych celów i metod kształcenia (np. ćwiczenia terenowe, szkolenia zawodowe).
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Tak
(spełnia)

Wymogi dotyczące sali szkoleniowej

Nie
(spełnia)

Powierzchnia sali szkoleniowej (m kw.) (odpowiednio dużo powierzchnia dla ….. osobowej grupy
szkoleniowej.
Możliwość dostosowanie optymalnej temperatury dla uczestników
Sprawne ogrzewanie umożliwiająca dostosowanie optymalnej temperatury dla uczestników
Brak zakłócającego pracę hałasu z zewnątrz
Utrzymanie w czystości
Zaplecze sanitarne
Układ sali pozwalający na swobodne utrzymanie kontaktu wzrokowego pomiędzy uczestnikami
(brak filarów, ścianek itp.) uniemożlwiający kontakt wzrokowy
Dostęp do światła dziennego i oświetlenia sztucznego
Dostęp do bezprzewodowego Internetu ( jeśli jest wymagany)
Umeblowanie (krzesła, ew. stoły) umożliwiające aranżację przestrzeni w sposób odpowiedni do
specyfiki szkolenia
Warunki pracy zgodne z BHP
Pomieszczenie/miejsce przeznaczone do świadczenia usług cateringowych

II. Wymogi dotyczące wyposażenia sali szkoleniowej
Wszystkie wymogi wskazane poniżej są niezbędne do spełnienia. Dopuszczalna jest realizacja szkoleń nie spełniających części
warunków, o ile jest to uzasadnione specyficzną formą pracy, wynikającą z przyjętych celów i metod kształcenia.

Lp.
1.
2.
3.
4.

Warunki dotyczące wyposażenia sali szkoleniowej

Tak
(spełnia)

Nie
(spełnia)

Tablica sucho ścieralna lub flipchart
Komputer i rzutnik multimedialny (jeżeli wymaga tego szkolenie)
Papier i przybory do pisania dla uczestników
Inne specjalistyczne pomoce dydaktyczne niezbędnych do realizacji szkolenia
……………………………………1.

……………………………………………………….
Sporządził

1Należy

uzupełnić w przypadku kiedy na szkoleniu wykorzystywane są specjalistyczne pomoce dydaktyczne.
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