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Informacje ogólne

Wielu dobrych muzyków chce być wirtuozami. 

Aby to osiągnąć nie tylko intensywnie 

ćwiczą, poznają też różne możliwości 

swoich instrumentów. Podobnie trenerzy – 

eksperymentują z metodami szkoleniowymi 

poszukując nowych zastosowań. Zachęcamy do 

wspólnej pracy z zaawansowanymi metodami. 

Uzyskasz swobodę grania trudnych partii 

szkoleniowych, nabierzesz lekkości. Zrobisz duży 

krok w stronę mistrzostwa.

Merytoryczne kierownictwo nad Szkołą sprawują:

dr Tomasz Witkowski i dr Sławomir Jarmuż.
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Jeżeli oczekujesz – jako uczestnik – wysokiego poziomu 

merytorycznego i maksymalnie ludzkiego profesjonalizmu 

humanistycznego podejścia – będziesz zaskoczony bo 

Moderator przerośnie Twoje oczekiwania.

—Robert, 3. Edycja Szkoły Trenerów Biznesu – Mistrzostwo



Dla kogo przeznaczona 
jest szkoła?

Szkoła jest dedykowana trenerom, którzy mając 

już doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 

chcieliby udoskonalić swój warsztat, poznać 

nowe metody szkoleniowe i nauczyć się 

samodzielnego tworzenia zarówno programów 

szkoleniowych i jak i kreowania nowych metod. 

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie dowolnej 

szkoły trenerów w Polsce lub za granicą lub 

posiadanie dużego doświadczenia w pracy 

trenera.

Spodziewane Efekty

Podczas cyklu pięciu dwudniowych zjazdów 

(75 godzin) możesz:

 • poznasz zaawansowane metody wpływu 

społecznego

 • zdobędziesz umiejętności projektowania gier 

szkoleniowych

 • zdobędziesz umiejętności poprowadzenia 

symulacji

 • wykorzystasz krytyczne myślenie 

w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń

 • masz możliwość współpracy z firmą 

Moderator
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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

Krytyczne myślenie i zaawansowane metody 

wywierania wpływu w pracy trenera

 • Podejście oparte na dowodach 

 • Krytyczne myślenie jako podstawa podejścia 

opartego na dowodach

 • Trening krytycznego myślenia 

 • Rola trenera w procesie zmian postaw 

uczestników szkoleń

 • Metoda STEP jako narzędzie przekonywania

 • Zaawansowane techniki wywierania wpływu

SESJA II

Eksperymenty psychologiczne jako metoda 

szkoleniowa

 • Aktywne uczestnictwo w eksperymencie

 • Prezentacja eksperymentów psychologicznych 

ilustrujących mechanizmy uniwersalne dla 

różnych szkoleń

 • Zasady interpretacji eksperymentów w trakcie 

szkolenia

 • Konstruowanie modułów szkoleniowych 

opartych na eksperymentach

 • Trening wykorzystywania różnego rodzaju 

eksperymentów psychologicznych w praktyce 

szkoleniowej

SESJA III

Gry szkoleniowe

 • Rodzaje gier szkoleniowych

 • Mechanizmy tworzenia gier związane z teorią 

gier

 • Poznanie algorytmów tworzenia gier 

szkoleniowych

 • Przygotowanie gier szkoleniowych według 

poznanych algorytmów

 • Zasady interpretacji gier przez trenera

 • Testowanie przygotowanych gier 

szkoleniowych

SESJA IV

Symulacje

 • Istota symulacji oraz różnica między symulacją 

a grą i analizą przypadku

 • Symulacje proste i złożone

 • Poznanie algorytmu tworzenia symulacji 

w odniesieniu do procesów biznesowych

 • Przygotowanie symulacji biznesowych według 

poznanego algorytmu

 • Sposób omówienia symulacji 

 • Testowanie przygotowanych symulacji biznesowych

SESJA V

Praktyczne warsztaty wykorzystania 

zaawansowanych technik wywierania wpływu

 • Przeprowadzenie z grupą modułu szkolenia 

wykorzystującego poznane metody

 • Analiza modułu ze względu na przydatność 

w szkoleniach biznesowych

 • Analiza modułu z punktu widzenia warsztatu 

trenerskiego
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Czas tutaj spędzony był w 100% wykorzystany na plus. Zero 

marnotrawstwa. Nowa jakość na rynku trenerskim.

—Konrad, 2. Edycja Szkoły Trenerów Biznesu – Mistrzostwo



Organizacja szkoły

Podstawowym warunkiem przyjęcia do Zaawansowanej Szkoły Trenerów jest ukończenie dowolnej 

szkoły trenerów biznesu i posiadanie przez uczestników doświadczenia zawodowego w prowadzeniu 

szkoleń. I może jeszcze mieć ukończoną STB Inspiracje?

Podstawowy program szkoły obejmuje 

5 dwudniowych spotkań (10dni, 75 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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