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Informacje ogólne 

Wielu dobrych muzyków chce być wirtuozami. 

Niektórzy z nich komponują swoje utwory albo 

reinterpretują już znane. Podobnie działają trenerzy 

biznesu. Wielu z nich pragnie nie tylko „grać” na 

najwyższym poziomie ale też tworzyć nowe „utwory 

szkoleniowe”. Szkoła trenerów 2.0 daje możliwości 

poznania uniwersalnych treści i metod mających 

zastosowanie w szerokim spektrum szkoleń 

biznesowych. Dzięki nim można komponować 

ciekawe i użyteczne programy szkoleniowe. 

Zachęcamy do wspólnej pracy pozwalającej wejść na 

jeszcze wyższy poziom swoich kompetencji.  

 

Merytoryczne kierownictwo nad Szkołą sprawują:  

dr Tomasz Witkowski i dr Sławomir Jarmuż. 
 



Dla kogo przeznaczona  
jest szkoła? 

Szkoła jest przeznaczona dla trenerów, którzy 

mając już doświadczenie w prowadzeniu 

szkoleń chcieliby udoskonalić swój warsztat. 

Poznając nowe metody szkoleniowe i treści 

psychologiczne mogą z radością i satysfakcją 

tworzyć samodzielne programy lub moduły 

szkoleniowe. Warunkiem przyjęcia jest 

ukończenie dowolnej szkoły trenerów w 

Polsce lub za granicą lub posiadanie dużego 

doświadczenia w pracy trenera.  

 

 

Spodziewane 

efekty 

Podczas cyklu sześciu dwudniowych 

zjazdów (90 godzin): 

• poznasz zaawansowane metody wpływu 

społecznego 

• pogłębisz umiejętność krytycznego myślenia 

w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń 

• poznasz tajniki wykorzystania technik 

storytellingu w swojej pracy 

• zdobędziesz umiejętność kierowania 

kreatywnością grupy 

• udoskonalisz kompetencje trenera związane 

z działaniami poza salą szkoleniową 

• przygotujesz i sprawdzisz swój nowy moduł 

szkoleniowy 



Co nas wyróżnia? 
• doświadczenie w prowadzeniu szkół trenerów 

od 2000 roku 

• ponad 70 ukończonych edycji szkół na różnych 

poziomach i ponad 900 absolwentów 

• autorska metodyka opisana w „Podręczniku 

Trenera” 

• unikalne w Polsce podejście Evidence-Based 

Training 

• profesjonalne doradztwo dla trenerów biznesu 



Program szkoły 
SESJA I  

Wpływ społeczny w pracy trenera  

• Podejście oparte na dowodach 

• Wybrane techniki wpływu społecznego w 

psychologii społecznej 

• Wykorzystanie emocji w przekonywaniu ludzi 

• Metoda STEP jako narzędzie komunikacji 

• Pobudzanie motywacji do działania - szybkiego 

wywieranie wpływu 

• Praca nad własnym modułem szkoleniowym  

SESJA II  

Krytyczne myślenie - uniwersalna kompetencja 

społeczna  

• Kwadrat krytycznego myślenia 

• Błędy logiczne 

• Ukryte założenia 

• Trudność wykorzystania statystyki w myśleniu 

• Błędy poznawcze 

• Kryteria rzetelnych publikacji  

• Praca nad własnym modułem szkoleniowym  

SESJA III  

Storytelling jako narzędzie komunikacji 

• Zasady storytellingu 

• Przyczepne koncepcje 

• Techniki retoryczne  

• Humor i anegdoty w realizacji celów 

szkoleniowych 

• Rozpoznawanie technik erystycznych 

• Storytelling w radzeniu sobie z trudnymi 

sytuacjami 

• Warsztat praktycznych umiejętności 

SESJA IV 

Zarządzanie kreatywnością grupy  

• Mit burzy mózgów 

• Metoda myślenia pytajnego 

• Kruszenie pomysłów w grupie 

• Sesja kreatywna inaczej 

• Szlifowanie – maszyna bez wad 

• Zadania pobudzające twórcze myślenie 

• Warsztat praktycznych umiejętności 

SESJA V  

Trener poza salą szkoleniową 

• Trener w roli konsultanta 

• Superwizowanie pracy uczestników 

szkoleń i innych trenerów 

• Zarządzanie projektem szkoleniowym 

• Odpowiedzialność wdrożeniowa trenera 

• Trener w projektach zdalnych  

SESJA VI 

Podium trenerskie  

• Przeprowadzenie z grupą modułu szkolenia 

wykorzystującego poznane treści 

• Analiza modułu ze względu na przydatność w 

szkoleniach biznesowych 

• Analiza modułu z punktu widzenia warsztatu 

trenerskiego 



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. 

https://moderator.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/
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6400 PLN 

+ 23% VAT 

 

 

 

 

 

 

Wrocław  

płatność ratalna 

 
5900 PLN 

+ 23% VAT 
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płatność jednorazowa 
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inne miasta  

płatność jednorazowa 
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+ 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 



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 



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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