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PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW ECHOCAST POLSKA  

 

22–24 CZERWCA 2022 

Szkolenie odbywa się w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Villa Intrata) 

DZIEŃ 1, ŚRODA, 22 CZERWCA 

10.00–10.45 – Rozpoczęcie – prezentacja celów i treści szkolenia, Justyna Dominiak 

Ustalenie norm grupowych. Prezentacja celów i treści szkolenia. Ustalenie zasad i oczekiwań 

uczestników. Krótka prezentacja każdego z uczestników. 

10.45–12.30 – (w tym przerwa kawowa 15 min) Echocast jako narzędzie wspierające kompetencje 

społeczne, Jagoda Kruszewska 

Przedstawienie historii Echocastu i jego podstawowych założeń ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień odnoszących się do kompetencji społecznych i standardów obsługi gości instytucji kultury. 

Prezentacja zaktualizowanych materiałów do szkoleń. Omówienie kwestii związanych z prawidłowym 

i skutecznym dopasowaniem tematu szkolenia do potrzeb grupy. Jak przygotować się do szkolenia? 

12.30–13.15 – Przerwa obiadowa 

13.15–16.30 – Różne potrzeby zwiedzających, Marta Walewska 

Muzea coraz częściej goszczą osoby o różnych potrzebach (np. goście z niepełnosprawnościami, 

seniorzy, osoby z różnych kręgów kulturowych, znane osobistości, dziennikarze). W trakcie warsztatu 

spróbujemy spojrzeć na muzeum pod kątem różnych sposobów pracy ze zwiedzającym w zależności 

od jego potrzeb i możliwości uczestniczenia w kulturze.  

 

DZIEŃ 2, CZWARTEK, 23 CZERWCA 

9.00–13.00 – (w tym przerwy kawowe) Umiejętności trenerskie cz. 1, Małgorzata Wincenciak 

Omówimy zagadnienia związane z planowaniem i przygotowaniem szkolenia, przyjrzymy się 

czynnikom sprzyjającym zbudowaniu relacji z uczestnikami, dokonamy przeglądu użytecznych metod 

i narzędzi dydaktycznych. Zastanowimy się nad dynamiką procesu grupowego i co z tego wynika dla 

trenera.  

W trakcie zajęć będziemy również analizować trudne sytuacje, jakie mogą pojawić się podczas 

szkolenia, i poszukamy najlepszych rozwiązań problemów. 

Ważnym elementem zajęć będzie refleksja nad własną motywacją uczestników do pracy trenerskiej 

i ich osobistymi zasobami przydatnymi w tej pracy. 
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Na zakończenie zajęć uczestnicy dobiorą się w pary i wylosują fragment szkolenia, który przygotują i 

zaprezentują w kolejnym dniu warsztatów. 

13.00–13.45 – Przerwa obiadowa 

13.45–15.30  – (w tym przerwy kawowe) Umiejętności trenerskie cz. 2, Małgorzata Wincenciak 

15:30–16:30  –  Oprowadzanie po ogrodach wilanowskich, Marta Poławska (dla chętnych) 

 

DZIEŃ 3, PIĄTEK , 24 CZERWCA   

9.00–13.00 – (w tym przerwy kawowe) Ćwiczenie umiejętności trenerskich pod superwizją, 

Małgorzata Wincenciak 

Ten dzień przeznaczymy na realizację fragmentów szkolenia przygotowanych przez pary uczestników. 

Kandydaci na trenerów otrzymają informację zwrotną dotyczącą zaprezentowanego fragmentu 

szkolenia – zarówno od grupy, jak i trenera prowadzącego. „Próbka” szkolenia będzie doskonałą 

okazją do ćwiczenia umiejętności trenerskich w warunkach bezpiecznych zarówno dla grupy, jak i dla 

trenera. 

12:45–13:30 – Przerwa obiadowa 

13:30–15.00 – (w tym przerwy kawowe) Ćwiczenie umiejętności trenerskich pod superwizją 

HARMONOGRAM OGÓLNY  

6 czerwca – termin nadsyłania zgłoszeń  

11 czerwca – informacja o klasyfikacji 

22–24 czerwca – szkolenie stacjonarne 

27 czerwca – 3 lipca – test końcowy (online) 

7 lipca – informacja o wynikach 

 

Więcej informacji na stronie: http://wilanow-palac.pl/echocast.html 

Informacje i rekrutacja ECHOCAST Polska: echocast@muzeum-wilanow.pl 
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