
Professionals who want to become soft skills trainers  

Experts who want to make knowledge sharing in their teams and

companies more effective  

In-house trainers who want to upgrade their skills  

HRs who want to make sure that training experts are value-adding

to business 

  Who is the workshop for?  

 

YOUR BRIGHT WAY TO BE A BRIGHT TRAINER 
THE BRIGHT WAY MEZINÁRODNÍ PROGRAM PRO TRENÉRY, LEKTORY

13. 3. 2020
9:00 - 12:30 l Pracovna & Laskafe, Praha 3

Majitelka a ředitelka vzdělávací společnosti BW TaLKS s.r.o.,
spoluzakladatelka a ředitelka Institutu neverbální komunikace,

ambasador a exkluzivní trenér metody 5 Chairs v České republice, firemní
trenér a facilitátor, mentor a kouč.

Kateřina Braithwaite Iryna Hlushchenková
Má 15letou praxi v T&D, 10letou ve vedoucích pozicích. Od roku 2011
je oficiální vzdělávací partner Evropské obchodní asociace. Obchodní

trenér, kouč, facilitátor. Specializuje se na Leadership, řízení změn,
emoční inteligenci a komunikaci.

Registration / registrace: 
Koordinace@katerinabw.cz

Profesionálům, kteří se chtějí stát lektory měkkých dovedností  

Expertům, kteří se chtějí zdokonalit  

Firemním trenérům, kteří si chtějí prohloubit a doplnit své

dovednosti  

Pro HR profesionály, kteří potřebují mít profesionální trenéry, 

  Komu je workshop určen?  

kteří mají pro firmu přidanou hodnotu 

 

Interaction about VUCA (Volatile – Uncertain – Complex –

Ambigious) world and its challenges  

The Bright Way ToT program presentation and its versions  

Q&A with the authors and trainers of the program  

 What to expect: 

 

 Co znamená VUCA (nestálý – neurčitý – složitý – mnohoznačný)

svět a jaké výzvy před nás staví  

Představení program The Bright Way ToT – a verzí 

 Q&A s autory a trenéry programu  

 Co můžete očekávat:  

 

The Bright Way is a comprehensive ToT (Train the Trainer)
development program for trainers-to-be, in-house

trainers, T&D and HR professionals.
 

VUCA World challenges for trainers: are you ready to take
them?

The Bright Way je obsažný ToT (Train the Trainer)
rozvojový program pro budoucí lektory, firemní

trenéry, L&D a HR profesionály.
 

 Výzvy VUCA světa pro lektory: jste na ně připraveni?

 INTERACTIVE / INTERAKTIVNÍ 
WORKSHOP 


