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Klub Studentów Polskich poszukuje liderów

© Organizatorių nuotr.

Klub Studentów Polskich zaprasza na szkolenia
liderskie pod hasłem "Zapal innych – zostań
liderem!”. Celem szkoleń jest zwiększenie
efektywności i motywacji członków Klubu
Studentów Polskich na Litwie oraz stworzenie
dokładnego planu działań KSP na 2013 rok.

Szkolenie, które odbędzie się w pobliżu Molat (Molėtai),
składa się z dwudniowego kursu dla 20-tu osobowej
grupy, prowadzonego przez Daniela Lichotę,
doświadczonego eksperta, wieloletniego trenera i autora programów szkoleniowych z zakresu
umiejętności społecznych. Dwudniowy okres szkoleń jest przeznaczony na teoretyczne i praktyczne
zastosowanie nabytej podczas szkoleń wiedzy i wykonaniu ćwiczeń wskazanych przez eksperta.

Do bardziej owocnej pracy powstało zapotrzebowanie zarówno i stworzenie dokładnego planu działań
KSP na 2013 rok, wraz z osobami odpowiedzialnymi za podjęte działania, realizację projektów, planów i
spotkań. Dlatego też, po zajęciach teoretyczno-praktycznych przeprowadzonych przez trenera,
uczestnicy szkoleń będą wspólnie pracowały nad planem działań Klubu na 2013 rok.

Szkolenia odbędą 19-20 stycznia 2013 roku w ośrodku agroturystycznym "Marguoliai” obok Molat
(Molėtai )

Nabór uczestników (rekrutacja): 
Termin nadsyłania f ormularzy: do 15 stycznia (włącznie). 
Lista osób przyjętych do udziału w szkoleniu zostanie umieszczona do 18 stycznia 2013 roku na prof ilu
„Klub Studentow Polskich” na Facebook‘u..

Ankieta zgłoszeniowa: 
zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej

Wkład własny: 60 LT. 
Klub Studentów Polskich pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, jak też
koszty organizacji szkolenia, wspólną podróż uczestników do ośrodka z miejsca zbiórki w Wilnie oraz
inne kreatywne rozrywki.

O trenerze : 
Daniel Lichota – z wykształcenia ekonomista o specjalizacji strategii w biznesie. Jest trenerem i autorem
programów szkoleniowych z zakresu umiejętności społecznych. Przez wiele lat prowadzi szkolenia dla
uczestników i absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych. Daniel Lichota jest również trenerem w Szkole
Liderów.

Szkolenia są f inansowane ze środków Fundacji SEMPER POLONIA
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