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Informacje ogólne

Jeździsz po Polsce i w każdym jej zakątku czujesz 

się dobrze. Jednak ciekawi cię, jak wyglądają 

inne kraje. Jesteś trenerem a chcesz czegoś 

innego, nowego w swojej praktyce. Zapraszamy 

w podróż po nieznanych obszarach pracy 

szkoleniowej. Porównasz swój warsztat z innymi 

działaniami szkoleniowymi, poznasz nowe 

metody pracy z grupą, dowiesz się ciekawych 

rzeczy o kuchni trenerskiej. Damy ci szkołę 

– inspiracji.

Merytoryczne kierownictwo nad Szkołą sprawują:

dr Tomasz Witkowski i dr Sławomir Jarmuż.
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Szkoła kształcąca trenerów w sposób profesjonalny, ciekawe 

metody trenerskie, dużo praktycznych informacji. Szkoła 

współpracuje z bardzo dobrymi warsztatowo i osobowościowo 

trenerami, od których można czerpać wiele inspiracji.

—Magda, 7. Edycja Szkoły Trenerów Biznesu – Inspiracje



Dla kogo przeznaczona 
jest szkoła?

Dla wszystkich tych, którzy zajmują się 

prowadzeniem warsztatów, treningów, 

grup dyskusyjnych itp. Zapraszamy zatem 

wszystkich tych, którzy dobrze radzą sobie 

z trenerskim rzemiosłem a to czego poszukują 

to nowego kierunku rozwoju, pomysłu na dalsze 

usprawnienia metod i narzędzi. Uczysz, szkolisz, 

wykładasz… zobacz co jeszcze możesz robić 

inaczej.

Spodziewane efekty

Podczas cyklu czterech dwudniowych 

zjazdów (60 godzin):

 • zdobędziesz wiedzę o rzeczywistych 

procesach w grupowych

 • poznasz zaawansowane techniki 

komunikacyjne

 • opanowanie niestandardowych metod 

szkoleniowych

 • zdobędziesz umiejętności posługiwania się 

technikami story-telling
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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:

Procesy grupowe i ich wykorzystanie

 • Fazy procesu grupowego – mity i fakty

 • Rzeczywiste procesy grupowe i ich 

wykorzystanie szkoleniowe:  

efekt czystej ekspozycji, interakcje społeczne, 

wspólny cel, próżniactwo społeczne, 

facylitacja społeczna, itp.

 • Procesy w ramach grupowej burzy mózgów

 • Sesja kreatywna inaczej

 • Myślenie pytaniami

 • Kruszenie i szlifowanie

SESJA II:

Zaawansowane techniki radzenia sobie z 

sytuacjami trudnymi

 • Analiza sytuacji trudnych pod kątem realizacji 

celów szkoleniowych

 • Zaawansowane metody rozwiązywania 

trudnych sytuacji

 • Erystyka na sali szkoleniowej (manipulacje)

 • Perswazja, uprzedzanie zastrzeżeń, budowanie 

autorytetu

 • Praktyczne ćwiczenia w radzeniu sobie 

z sytuacjami trudnymi

SESJA III:

Inspiracje trenerskie

 • Metafory; korzyści i zagrożenia

 • Przyczepne opowieści

 • Myślenie wizualne

 • Wielkie postaci historyczne

 • Paradoks jako narzędzie trenerskie

 • Literatura, film, teatr, TED, social media jako 

źródło pomysłów trenerskich

SESJA IV:

Efektywność szkoleń

 • Poziomy pomiaru efektywności szkoleń

 • Metodologiczne zawiłości pomiaru 

efektywności szkoleń

 • Pomiar efektywności prowadzonych szkoleń

 • Sesja follow-up

 • Inne metody wzmacniania efektywności 

szkoleń

 • Tworzenie całościowego projektu 

szkoleniowego
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Szkoła bardzo wartościowa daje możliwości wypróbowania własnych 

umiejętności predyspozycji na wybiegu. Przedstawia gruntownie 

wszystkie najistotniejsze elementy szkolenia. Szkoła godna polecenia 

została mi zresztą polecona przez byłego uczestnika.

–Łukasz,6. Edycja Szkoły Trenerów Biznesu – Inspiracje



Organizacja szkoły

Podstawowym warunkiem przyjęcia do Zaawansowanej Szkoły Trenerów jest ukończenie dowolnej 

szkoły trenerów biznesu i posiadanie przez uczestników doświadczenia zawodowego w prowadzeniu 

szkoleń.

Podstawowy program szkoły obejmuje 

4 dwudniowe spotkania (8dni, 60 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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4300 PLN 
+ 23% VAT

Wrocław 

płatność ratalna

3800 PLN
+ 23% VAT

Wrocław 

płatność jednorazowa

4800 PLN
+ 23% VAT

inne miasta 

płatność jednorazowa

5300 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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