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Informacje ogólne

Wyobraź sobie chirurga bez skalpela albo malarza 

bez pędzla. My nie wyobrażamy sobie trenera bez 

profesjonalnego warsztatu. Dlatego proponujemy 

sprawdzony zestaw narzędzi trenerskich. 

W trakcie zajęć nauczysz się projektować 

i prowadzić szkolenia biznesowe. Doświadczysz 

satysfakcji bycia trenerem.

Merytoryczne kierownictwo nad Szkołą sprawują:

dr Tomasz Witkowski i dr Sławomir Jarmuż.
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Świetna szkoła! Bardzo wymagający program ogromne 

możliwości przećwiczenia, wiedza i warsztat trenerów na bardzo 

wysokim poziomie! Bardzo dobre warunki fizyczne – sale 

szkoleniowe, catering. Cieszę się, że wzięłam udział w 40 edycji. 

Dostałam narzędzia i ogromną porcję inspiracji. Wychodzę stąd 

z dużą dawką informacji zwrotnej i motywacją do doskonalenia 

warsztatu trenerskiego. Dziękuję!

—Monika, 40. Edycja Szkoły Trenerów Biznesu – Narzędzia



Dla kogo przeznaczona 
jest szkoła?

Dla wszystkich tych, którzy zajmują się 

prowadzeniem warsztatów, treningów, 

grup dyskusyjnych itp. Zapraszamy zatem 

informatyków, którzy uczą obsługi komputera, 

finansistów, którzy tłumaczą innym zawiłości 

podatkowe, psychologów uczących 

negocjacji, ekonomistów, ale również trenerów 

wewnętrznych, którzy uczą sprzedaży, a także 

tych, którzy nie mając jeszcze doświadczenia 

w pracy z ludźmi chcieliby się nauczyć 

prowadzenia zajęć na wysokim poziomie, oraz 

przygotować się do sytuacji trudnych, z którymi 

mogą się spotkać.

Spodziewane Efekty

Podczas cyklu sześciu dwudniowych zjazdów  

(90 godzin ):

 • zdobędziesz umiejętności budowania 

programów szkoleniowych

 • poznasz i opanujesz różne narzędzia 

szkoleniowe

 • udoskonalisz umiejętności aktywizowania 

i kontroli grupy

 • zdobędziesz umiejętności radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach szkoleniowych

 • podniesiesz umiejętności autoprezentacji
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Co nas wyróżnia?

 • doświadczenie w prowadzeniu szkół trenerów 

od 2000 roku

 • ponad 50 ukończonych edycji szkół i ponad 

600 absolwentów

 • autorska metodyka opisana w „Podręczniku 

Trenera”

 • unikalne w Polsce podejście Evidence-Based 

Training

 • doradztwo zawodowe dla trenerów biznesu
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Program szkoły

SESJA I

Przygotowanie do prowadzenia szkoleń. Relacje 

z grupą.

 • Wprowadzenie

 • Określenie celu prowadzenia szkoleń

 • Podział celów i ich znaczenie dla realizacji 

szkolenia

 • Rozpoczęcie szkolenia

 • Nawiązanie relacji z grupą

 • Diagnoza problemów szkoleniowych

 • Zadawanie pytań i kontrolowanie rozmowy

 • Aktywizowanie grupy

SESJA II

Warsztat trenera - metody prowadzenia szkoleń 

(cz. 1)

 • Psychologiczne podstawy uczenia się dorosłych

 • Dyskusja zogniskowana

 • Wykład

 • Analiza przypadków

SESJA III

Warsztat trenera - metody prowadzenia szkoleń 

(cz. 2)

 • Ćwiczenia

 • Proste Symulacje Biznesowe

 • Odgrywanie ról

 • Gry Szkoleniowe

SESJA IV

Projektowanie szkolenia.

 • Badanie potrzeb szkoleniowych

 • Przygotowanie programu

 • Podstawowe pytania dotyczące szkolenia

 • Przygotowanie programu i jego prezentacja

SESJA V

Sytuacje trudne w pracy z grupą.

 • Trudności wynikające ze złej organizacji 

szkolenia

 • Brak motywacji uczestników

 • Kłopotliwe pytania uczestników

 • Problemy wynikające z formalnej zależności 

członków grupy

 • Radzenie sobie z krytyką

 • Odpowiedzi na zarzuty i zastrzeżenia

 • Etyka w pracy trenera

SESJA VI

Egzamin końcowy.

 • Wystąpienia uczestników

 • Analiza i ewaluacja wystąpień oraz programów 

szkoleniowych
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Warta polecenia, nastawienie nie tylko na wiedzę, ale głównie na 

warsztat trenera (doświadczenie). Po tym szkoleniu mam wiedzę 

z wielu tematów wraz z wyposażeniem trenerskim. Dużo cennych 

wskazówek, które stanowią drogowskaz działań.

—Edyta, 37. Edycja Szkoły Trenerów Biznesu – Narzędzia



Organizacja szkoły

Warunkiem przyjęcia jest minimum średnie wykształcenie oraz predyspozycje do pracy z ludźmi.

Podstawowy program szkoły obejmuje 

6 dwudniowych spotkań (12 dni, 90 godzin).

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym 

w godzinach od 9–18 w soboty, oraz 9–17 

w niedziele.

Grupa uczestników liczy nie więcej niż 16 osób.

Wybranym przez nas uczestnikom Szkoły 

proponujemy staż oraz przeprowadzamy 

superwizję prowadzonych przez nich warsztatów
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5400 PLN 
+ 23% VAT

Wrocław 

płatność ratalna

4900 PLN
+ 23% VAT

Wrocław 

płatność jednorazowa

5900 PLN
+ 23% VAT

inne miasta 

płatność jednorazowa

6400 PLN
+ 23% VAT

inne miasta

płatność ratalna

Koszt szkoły

Cena szkoły zależna jest od kilku czynników:

 • czasu trwania

 • miasta

 • rabatów

Cena szkoły zawiera:

 • szkolenie zgodne z programem

 • opiekę trenera w trakcie szkoły

 • opiekę trenera między sesjami

 • konsultacje merytoryczne programów 

szkoleniowych

 • udział w sesjach Action Learning

 • drukowane materiały szkoleniowe

 • Książkę z serii Biblioteka Moderatora

 • Dostęp do aplikacji mobilnej Moderator – 

Szkolenia Oparte Na Dowodach

 • lunch w trakcie szkolenia

 • przerwy kawowe
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Informacje o firmie 
Moderator

Od początku istnienia firmy opieramy nasze 

działania na zweryfikowanej empirycznie, 

rzetelnej wiedzy psychologicznej. Unikamy 

treści i metod, które stanowią przelotną 

modę niepopartą wiarygodnymi badaniami. 

Akademickie korzenie założycieli firmy pozwalają 

oddzielać ziarno od szkoleniowych plew. Od lat 

propagujemy na rynku usług rozwojowych 

podejście oparte na dowodach (Evidence-Based 

Training). Oznacza to, że treści szkoleń i metody 

nauczania przepuszczamy przez filtr dowodów. 

Nasza filozofia jest znakiem jakości i wyróżnikiem 

firmy na rynku szkoleń biznesowych.

Ponieważ występowanie w roli moderatora 

wymaga wielu umiejętności społecznych, 

nasza „biblioteka” zajmuje się zagadnieniami 

związanymi z rozwiązywaniem konfliktów, 

skuteczną autoprezentacją, radzeniem 

sobie z emocjami, podejmowaniem decyzji, 

negocjacjami.

dr Tomasz Witkowski, dr Sławomir Jarmuż
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Kontakt

Biuro – rekrutacja 

tel.: +48 71 733 65 51 

tel. kom.: +48 728 963 417

Moderator Sp. z o.o.

ul. Św. Józefa 1/3

50-329 Wrocław
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