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Informacje ogólne

Nasz język jest wykorzystywany na różne 

sposoby. Można przy jego pomocy komunikować 

się w pracy, w życiu prywatnym, można też 

uczyć go innych. Podobnie trenerzy mogą 

posługiwać się coachingiem na różne sposoby. 

Jedni wspierają coachingowo efekty szkolenia. 

Inni pracują w tej konwencji z grupami. Jeszcze 

inni uczą coachingu. Otwórz sobie możliwości 

zastosowania coachingu w pracy trenera. Dla 

rozwijania innych i siebie.

Twórcą metodologii i programu Szkoły jest:

dr Sławomir Jarmuż
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http://www.moderator.wroc.pl/pl/nasz_personel.html#jarmuz


Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona poziomem szkoły. Wiedza 

psychologiczna ogromna wiedza trenera. Duża uwaga przywiązana 

do przeżywek, co nie jest stosowane w innych szkołach. Myśląc 

o Moderatorze myślę o profesjonalizmie i chcę więcej.

— Ania, 7. Edycja Szkoły Coachingu dla Trenerów



Dla kogo przeznaczona 
jest szkoła?

Dla trenerów  pracujących w dużych 

organizacjach jak i trenerów „wolnych strzelców”.

Zapraszamy osoby, które wykorzystują coaching 

jako jedno z narzędzi rozwijania ludzi.

Spodziewane efekty

Podczas cyklu siedmiu dwudniowych 

zjazdów (105 godzin):

 • poznasz metody pracy coachingowej

 • opanujesz metodykę prowadzenia coachingu 

narzędziowego

 • zdobędziesz rzetelną wiedzę z zakresu 

zarządzania ludźmi

 • przygotujesz program szkolenia z zakresu 

coachingu

 • zdobędziesz umiejętności korzystania z wiedzy 

w procesie coachingu
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Co nas wyróżnia?

 • doświadczenie w prowadzeniu szkoły 

coachingu od 2007 roku

 • doświadczenie w prowadzeniu szkół trenerów 

od 2000 roku

 • autorska metodyka coachingu racjonalnego

 • unikalne w Polsce podejście Evidence-Based 

Training

 • doradztwo dotyczące zawodu trenera i coacha 
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Program szkoły

SESJA I

Psychologiczne podstawy coachingu

 • Poznawcze podejście do człowieka jako 

teoretyczna i empiryczna podstawa coachingu

 • Coaching a inne formy pracy z ludźmi

 • Uczenie się dorosłych, psychologiczne 

prawidłowości

 • Efekt osobistego zaangażowania: dysonans 

poznawczy, teoria zobowiązania

 • Intencje, zamiary, cele i wytrwałość w działaniu

 • Warsztat praktyczny

SESJA II

Narzędzia i komunikacja w coachingu

 • Koło coachingu

 • FADO

 • GROW

 • Zastosowanie paradoksu w coachingu

 • Warsztat praktyczny dotyczący każdego tematu

SESJA III

Metoda coachingowa w trakcie realizacji 

szkolenia

 • Dyskusja zogniskowana

 • Uogólnianie osobistych doświadczeń

 • Szkoleniowe zadania coachingowe

 • Tworzenie sekwencji pytań coachingowych 

przydatnych szkoleniowo

 • Warsztat praktyczny dotyczący każdego tematu

SESJA IV

Coaching jako naturalna metoda wspierania 

kompetencji zarządzania ludźmi

 • Zaawansowane koncepcje motywowania 

pracowników

 • Coaching w zakresie motywowania 

pracowników

 • Psychologiczna wiedza dotycząca konfliktów

 • Coaching w zakresie zarządzania konfliktami

 • Warsztat praktyczny dotyczący 

poszczególnych tematów

SESJA V

Coaching w pracy z handlowcami

 • Bufory sprzedażowe jako narzędzie pracy 

handlowca

 • Komunikacyjny model cross-sellingu

 • Kontekst coachingu sprzedażowego

 • Rola informacji zwrotnych w coachingu 

sprzedażowym

 • Warsztat praktyczny

SESJA VI

Coaching w zarządzaniu – sytuacje trudne

 • Cele szkoleń na temat prowadzenia coachingu

 • Metody wykorzystywane w szkoleniach na 

temat coachingu

 • Znaczenie metody coachingowej 

w szkoleniach na temat coachingu

 • Projektowanie modułów szkoleniowych

 • Prezentacja i ewaluacja modułów
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Świetnie przygotowany program szkoły. Rewelacyjna organizacja. 

Przyjazna i pomocna kadra. Bardzo dobre przygotowanie do pracy 

w zawodzie trenera. Dziękuję!

— Wojciech, 4. Edycja Szkoły Coachingu dla Trenerów



Organizacja szkoły

Warunkiem przyjęcia jest minimum średnie 

wykształcenie oraz predyspozycje do pracy 

z ludźmi.

Podstawowy program szkoły obejmuje 

7 dwudniowych spotkań (14 dni, 105 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.
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8300 PLN 
+ 23% VAT

Wrocław 

płatność ratalna

7800 PLN
+ 23% VAT

Wrocław 

płatność jednorazowa

8800 PLN
+ 23% VAT

inne miasta 

płatność jednorazowa

9300 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 miedzy sesjami

 • konsultacje merytoryczne programów 

szkoleniowych

 • drukowane materiały szkoleniowe

 • 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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