
Athletes In Action, Departament Sportowy Uniwersytetu Tennessee oraz Szkoła
Mistrzostwa Sportowego SMS Łomianki zapraszają do udziału w II edycji programu trenerskiego
„Coach-Mentor-Lider”, który odbędzie się w dniach 13-14 Maj 2013 roku w Łomiankach.

Czym jest program Coach-Mentor-Lider?

Coach-Mentor-Lider jest to program zainicjowany i opracowany przez organizację Athletes In
Action, mający na celu pomóc trenerom, szkoleniowcom oraz koordynatorom szkolenia
zwiększyć swój wpływ, efektywność i skuteczność w pracy z zawodnikami i personelem.

Główne założenia programu to:
- zapewnienie wysokiej klasy merytorycznych warsztatów tremerskich prowadzonych przez
wykwalifikowanych szkoleniowców z Polski i zagranicy
- inicjowanie zajęć interaktywnych mających na celu wymianę myśli szkoleniowej oraz dzielenie
się doświadczeniem i warsztatem trenerskim
- wspieranie środowisk trenerskich w rozwijaniu cech przywódczych oraz podnoszenia swoich
kwalifikacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
- nauczanie praktycznych umiejętności mentorskiego podejścia do zawodników i personelu
- wspomaganie rozwoju trenerów i szkoleniowców poprzez „life coaching” – indywidualne
zajęcia, pomagające w wyznaczaniu, osiąganiu i realizacji celów zawodowych i życiowych.

Jak chcielibyśmy realizować program Coach-Mentor-Lider?
Sesje obejmują następujące dziedziny:
1. Trening metodyczny
- zagadnienia trenerskie związane z merytoryczną stroną danej dyscypliny (wykaz zagadnień i
tematów podany będzie w osobnym harmonogramie zajęć)
2. Rozwój osobistego przywództwa
- mentoring – rozpoznawanie wnętrza i czynników motywacyjnych zawodnika
- budowanie liderów
- „life coaching” – pomaganie w osiąganiu konkretnych celów poprzez aktywne słuchanie i
zadawanie pytań
3. Współpracy w zespole
- przełamywanie i rozwiązywanie barier w komunikacji osobistej i zespołowej



Gdzie i kiedy odbędzie się zjazd Coach-Mentor-Lider 2013?
Integracyjne Centrum Dydaktykczno Sportowe w  Łomiankach, ul.Staszica 2, 05-092 Łomianki

Plan zjazdu:

13 Maj, Poniedziałek

10.45 – 12.30 Powitanie, omówienie programu, zajęcia na hali

13.00 – Obiad

14.00- 15.30 – Wspólpraca i komunikacja (team building) AULA

16.00 – 17.00 Wykład „Mentorski Lider” SALA KONF.

17.15 kolacja

18.00 – 20:00 zajęcia na hali

21.00 – Wykład: Przywództwo = Służenie (SALA KONF.)

14 Maj, Wtorek

9.50 – 11.30 Zajęcia na hali

12.00 – 13.00 – Wykład: „Budowanie więzi” – Josh McDowell (SALA KONF.)

13.00 Obiad

14.00 – 16.00 – Warsztaty/Wykład - Wdrażanie metody „life coaching” w prowadzeniu
zawodników (AULA)

16.00 – 18.30 zajęcia na hali

18.30 Zakończenie i rozdanie certyfikatów



Wykładowcy:
- Dean Lockwood (trener University of Tennessee)
- Keith Freeman (trener Wright State)
- Dawid Mazur (trener Rosa Radom)
- Łukasz Bujok (Athletes In Action)
- Piotr Paprocki (Athletes In Action)
- Szymon Bogucki (Discover Team)

Jaki jest koszt programu i gdzie należy wysyłać zgłoszenia?

160 zł- (cena konf. przy zapisie do 15 kwietnia 2013)
200 zł – (cena konf. przy zapisie  po 15 kwietnia 2013).
Cena obejmuje: udział we wszystkich sesjach programowych (dwa obiady, jedną kolacje oraz
poczęstunek między sesjami szkoleniowymi), notatnik trenerski oraz certyfikaty ukończenia
programu C-M-L.
(Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia kursu wydany przez Departament
Sportowy Uniwersytetu w Tennessee, SMS Łomianki oraz Athletes In Action)

Gdzie i jak wysłać zgłoszenie?
Zgłoszenia należy wysyłać na adres emailowy: biuro@aiapolska.com
Zgłoszenia rozpatrywane będą do 30.04.2013 i tylko wtedy, gdy jednocześnie dokonana
jest wpłata za udział w konferencji na numer konta:
59 1020 1013 0000 0402 0002 1436
Z dopiskiem: AIA 2016

Ponieważ nie wystawiamy faktur, możliwe jest uzyskanie noty księgowej jako
potwierdzenia wpłaty.

Kto może uczestniczyć w programie Coach- Mentor-Lider?
- Trenerzy, szkoleniowcy oraz osoby pełniące różne funkcje przywódcze w środowisku
sportowym. Limit miejsc: 30

Więcej informacji na temat programu Coach-Mentor-Lider można uzyskać pod numerem
telefonu: 665 800 755 oraz emailowo biuro@aiapolska.com


