
 
ტრენერთა 

ასოციაცია
 
ტრენერთა პირველი გაერთიანება საქართველოში
 
 
 
 

ერთადერთი ტრენერთა უმსხვილესი გაერთიანების პლატფორმა საქართველოში;

ტრენერთა ასოციაციისა და პარტნიორი ორგანიზაციების ღონისძიებებზე დასწრების ფასდაკლებები;

წვდომა ორგანიზაციის ყველა აქტივობასთან; 

საკუთარი პროფაილი www.Trainup.ge-ზე;

წვდომა ონლაინ მასალებთან, რომელიც დაიგზავნება წევრებთან;

ტრენინგების განთავსების შესაძლებლობა მთელი საქართველოს მასშტაბით; 

შიდა შეხვედრებზე დასწრება; 

წლიური ანგარიშის წარმოდგენა თქვენთან;

წევრების დასაქმებაზე და ცნობადობის, განვითარების ზრდაზე ზრუნვა; 

ოფიციალური ცნობა, რომ ასოციაციის ასოცირებილი წევრი ხართ;

     

  

     

    

   

  

     

     

     

 
ასოცირებული წევრობის
უპირატესობები

ერთადერთი ტრენერთა უმსხვილესი გაერთიანების პლატფორმა საქართველოში;

ტრენერთა ასოციაციისა და პარტნიორი ორგანიზაციების ღონისძიებებზე დასწრების ფასდაკლებები;

წვდომა ორგანიზაციის ყველა აქტივობასთან; 

საკუთარი პროფაილი www.Trainup.ge-ზე;

წვდომა ონლაინ მასალებთან, რომელიც დაიგზავნება წევრებთან;

ტრენინგების განთავსების შესაძლებლობა მთელი საქართველოს მასშტაბით; 

შიდა შეხვედრებზე დასწრება; 

წლიური ანგარიშის წარმოდგენა თქვენთან;

წევრების დასაქმებაზე და ცნობადობის, განვითარების ზრდაზე ზრუნვა; 

ასოციაციაში ხმის უფლება; 

ოფიციალური ცნობა, რომ ასოციაციის წევრი ხართ;

     

  

     

    

   

  

     

     

    

     

წევრობის უპირატესობები

1. რეგისტრაცია: https://forms.gle/s1adEsxhWKW8jJNY7 
 
2. ტრენერობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენა;
 
3. ასოციაციის წარმომადგენლის მიერ დოკუმენტების დადასტურება;
 
4. საწევროს წლიური საფასურის გადახდა;
 
5. ოფიციალური ცნობის მიღება, რომ ხართ ასოციაციის წევრი.

 
როგორ 
გავწევრიანდე?

 

ასოციაციის მთავარი დანიშნულებაა არაფორმალური საგანმანათლებლო სფეროს გაძლიერება ტრენერთა
განვითარების გზით;

ჩვენ ვართ წლიური ტრენერთა ფორუმის ერთადერთი ორგანიზატორი  საქართველოში;

პირველად საქართველოში ჩავატარეთ კონფერენცია თემაზე „ინოვაციები და ტექნოლოგიები
არაფორმალურ განათლებაში“.

ტრენერთა ასოციაცია აერთიანებს ყველაზე აქტიურ, კომუნიკაბელურ და ინფლუენსერ ტრენერებს;

ასოციაციის საქმიანობაში აქტიურად ჩართულია 400-ზე მეტი ტრენერი მომავალი კონტაქტების, ახალი
გამოწვევებისა და გრძელვადიანი საინტერესო პერსპექტივისთვის;

გვყავს 30-ზე მეტი პარტნიორი - ფორმალური და არაფორმალური განათლების სფეროდან, აგრეთვე კერძო,
საჯარო და არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან;

პირველად საქართველოში დავნერგეთ ტრენინგ მენეჯერების გადამზადების პროგრამა: 

ასოციაციის გუნდი შედგება პროექტებისა და ტრენინგების მართვის მიმართულებით გამოცდილი
ადამიანებისგან, რომლებსაც აქვთ მრავალწლიანი წარმატებული პრაქტიკა არაფორმალური განათლების
განხრით და კარგად იციან დარგში არსებული საჭიროებები და გამოწვევები.

 

 

 

 

 

 

     „CPTM - სერტიფიცირებული პროფესიონალი ტრენინგ მენეჯმენტში“;
 

  ასოციაციის შესახებ

წევრობის წლიური ღირებულება - 150 ₾
ასოცირებული წევრობის წლიური ღირებულება - 120 ₾

 

 
გაქვთ კითხვები? დაგვიკავშირდით

 
T: +995 555 51 75 74; +995 598 751 771;

 
CONTACT@TRAINUP.GE

 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/TRAINUP.GE/

 
HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/26477379

 


