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MATRIK to stowarzyszenie, które zrzesza osoby pracujące jako trenerzy zarządzania oraz konsultanci. W
ramach organizacji odbywają się spotkania przedstawicieli tych zawodów, w czasie których omawia się
standardy, według których kształci się i pracuje w tej branży. Oprócz tego stowarzyszenie jest miejscem, gdzie
zarówno jego członkowie, jak i sympatycy mogą wymieniać się opiniami, doświadczeniem, wiedzą.

W ramach Stowarzyszenia MATRIK funkcjonuje szkoła o tej samej nazwie, której zadaniem jest kształcenie
przyszłych trenerów zarządzania oraz doskonalenie umiejętności tych, którzy już wykonują ten zawód i chcą
polepszyć swoje kompetencje. W ofercie znajduje się Szkoła dla Trenerów Zarządzania, Szkoła dla
Konsultantów Zarządzania, Kurs Trenerów Zarządzania oraz warsztaty doskonalące. Na stronie internetowej
można znaleźć aktualny harmonogram i sprawdzić, gdzie w najbliższym czasie odbywa się szkolenie, na
jakim nam zależy.

Jakie są korzyści z dołączenia do szkoły MATRIK? Ukończenie organizowanych tam szkoleń potwierdzane
jest zawsze odpowiednim certyfikatem, który umożliwia podjęcie pracy w zawodzie trenera zarządzania na
scenie międzynarodowej. Prowadzący zajęcia w szkole MATRIK stawiają nie tylko na przekazanie cennej
wiedzy, ale przede wszystkim na naukę praktycznych narzędzi i umiejętności, które przydają się w tej pracy.
Ideą szkoleń w MATRIK jest rozwój kompetencji trenerskich każdego z kursantów w trzech aspektach:
wiedzy, praktyki oraz postawy. Jej twórcy zdają sobie sprawę z wartości odpowiedniej postawy etycznej w
uprawianiu zawodu trenera czy konsultanta zarządzania. Uczestnicy kursów uczą się między innymi: analizy
sytuacji i diagnozowania organizacji, komunikacji z zespołem i klientem, zarządzania projektami, zarządzania
wiedzą i mnóstwa innych przydatnych umiejętności, które potem przekazują uczestnikom własnym szkoleń z
zakresu managementu.

Przy szkole MATRIK organizowane są także wydarzenia tematyczne, które dodatkowo wzbogacają wiedzę z
zakresu zarządzania - seminaria i konsultacje prowadzone przez światowej sławy specjalistów w branży.
Warto na bieżąco śledzić stronę matrik.pl, aby móc skorzystać z możliwości, jakie oferuje Stowarzyszenie.
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