
 

 
SKUTECZNY TRENER WEWNĘTRZNY – WARSZTAT DLA TRENERÓW 

 
CELE SZKOLENIA  
 

 Poszerzenie swoich umiejętności dotyczących analizy potrzeb szkoleniowych 
 Poszerzenie swoich umiejętności dotyczących soft skills training 
 Poszerzenie wiedzy i zastosowanie technologii podnoszenia kompetencji ludzi w zakresie 

wiedzy, umiejętności, postaw i refleksji 
 Wzbogacenie i urozmaicenie swoich metod nauczania 

 
PROGRAM SZKOLENIA 

 
TRENEREM BYĆ 

 Kim jest trener wewnętrzny: wymagania, predyspozycje, specyfika pracy 
 Metody pracy trenera: jak uczyć aby nauczyć? Zasady przygotowywania i prowadzenia 

atrakcyjnych treningów 
 Wywieranie wpływu na szkolonych: jak dopiąć swego z użyciem technik perswazyjnych. 

Techniki wpływu społecznego 
 Metody i techniki pracy nad rozwiązywaniem problemów pracowników 

 
PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA 

 Psychologia przyswajania i przetwarzania informacji przez ludzi. Potrzeby odbiorców, 
czyli co musi się znaleźć w atrakcyjnym wystąpieniu. Analiza audytorium i jego potrzeb 
Zidentyfikowanie własnych możliwości i ograniczeń jako mówcy. Diagnoza własnego stylu 
komunikowania. Wyróżnienie cech istotnych w danej sytuacji 

 Tworzenie programu szkolenia 
 Wybór formy szkolenia i metod pracy (wykład, studium przypadku, prezentacja, dyskusja, 

gry, symulacje, ćwiczenia z odgrywaniem ról, przygotowywane wystąpienia uczestników i 
ich analiza) 

 Właściwy dobór ćwiczeń i prezentacji 
 Dopasowanie kolejności, problematyka czasu (i jego braku) 
 Wybór stylu komunikacji. Dobór argumentów. Ustalenie kolejności przedstawiania 

punktów szkolenia i ich wagi czasowej. Techniki i środki oratorskie, po które warto 
sięgnąć 

 Planowanie gier, ćwiczeń i innych aktywności 
 Zarządzanie czasem w trakcie szkolenia. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować 

odbiorców 
 
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH  
 
PIERWSZE MINUTY SZKOLENIA  
Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola w późniejszym odbiorze 
nas jako trenera 

 Wygląd, sposób bycia, mowa ciała prowadzącego i ich wpływ wrażenie, które robi. 
 Język ciała trenera „na wejściu”: autoprezentacja i zjednanie sobie grupy, „otwarcie” 

uczestników 
 Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie mówienia. Techniki 

budowania wrażenia pewności 
 
 



 

SZKOLENIE WŁAŚCIWE 
 Kompozycja przekazu: elementy wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Schematy 

przekazywania treści 
 Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu. Techniki mówienia. Jak mówić, by być 

słuchanym? 
 Komunikacja niewerbalna. Panowanie nad mową ciała. Wyraz twarzy i sposób mówienia. 

Jak wytworzyć w odbiorców gotowość do akceptowania tego, co mówimy 
 Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego 
 Metody uatrakcyjnienia wykładu. Metafory, analogie, przekazy multimedialne  

i wykorzystanie humoru 
 Podsumowanie i pointa. Sztuka efektywnego domknięcia 
 Specyfika przekazywania wiedzy w formie skondensowanej. Krzywa wydajności pracy 

umysłowej ludzi, którzy przez dłuższy czas słuchają, jak ktoś mówi. Znaczenie wyróżnienia i 
powtórzenia 

 Gry, symulacje, ćwiczenia praktyczne i zadania do samodzielnego wykonania w trakcie 
szkolenia 

 Dobór gier i ćwiczeń. Poinformowanie uczestników o tym, jaka jest rola ćwiczenia i dlaczego 
jest ono ważne 

 Rola informacji zwrotnej o wyniku: dlaczego wszyscy chcą wiedzieć, jak wypadli 
 Metodyka i techniki pracy nad zmianą zachowań – jak sprawić, by ci, których szkolimy, 

szybko nabywali korzystne wzorce zachowania i pozbywali się niekorzystnych 
 Rodzaje zajęć dyskusyjnych: burza mózgów, studium przypadku, szukanie rozwiązania 

problemu, analizowanie i podsumowywanie wcześniejszych ćwiczeń etc. 
 Techniki aktywizacji grupy, czyli jak sprawić, by nikt nie bał się odezwać 
 Dyskusja w praktyce: jak ludzie zadają pytania i udzielają odpowiedzi? Czynniki wpływające 

na przebieg aktu komunikacji 
 Komunikacja w grupie i jej ograniczenia. W jaki sposób ludzie mówią o rzeczach, które 

stanowią dla nich problem. Metody przezwyciężania oporów komunikacyjnych 

EWALUACJA SZKOLENIA 
 Dlaczego, by być dobrym, trzeba testować? Rola i dobór właściwych metod testowych 

ZAAWANSOWANE PROBLEMY W PRACY TRENERA 
 Kontrola nad grupą w sytuacji szkolenia 
 Standardowe problemy w trakcie szkolenia i metody radzenia sobie z nimi 
 Zarzuty merytoryczne: co zrobić, gdy uczestnik wie więcej od trenera 
 Radzenie sobie z uczestnikami sprawiającymi problemy lub kwestionującymi autorytet: 

reagowanie w sytuacji frustracji, uniku, agresji i dekoncentracji 
 Profilaktyka zachowań agresywnych, radzenie sobie z zarzutami niemerytorycznymii 

wulgarnymi zaczepkami 
 Różnice indywidualne między uczestnikami zajęć i ich rola w pracy trenera 
 Dlaczego nie da się każdego nauczać w ten sam sposób: skąd się biorą różnice między 

ludźmi i jak się objawiają 

PODSUMOWANIE SZKOLENIA 



 

 
 

 
 
 
MIEJSCE SZKOLENIA 

 06 - 07 lipiec              Kraków 
 24 - 25 wrzesień Zakopane 
 23 - 24 listopad Poznań/Toruń 

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA 
16 h szkoleniowych (1h szkoleniowa = 45 minut zegarowych) 
 
SYLWETKA TRENERA 
Piotr R. - Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 
Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest 
absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem 
The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland 
zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz 
specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals.  
Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University. 
Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny 
konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie  
w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną w firmie. 
 Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, 
PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi 
klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu,  
public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi 
wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi 
psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie 
zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także 
problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie 
branżowej wydawnictwach książkowych oraz  elektronicznych. 
 Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek 
administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji 
jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji , Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo 
Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, 
Małopolski, Łódzki Urząd, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, 
Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 
Urząd Miejski w Radomiu,       Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w 
Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg,   
Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, 
Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA w Olsztynie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie i wielu 
innych. 
 
CENA SZKOLENIA 
Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto. 
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto. 


