
Jak skutecznie i trwale zrobić z siebie durnia –  
rzecz o wystąpieniach publicznych, sztuce prezentacji i zabierania 

głosu w każdych warunkach 
 

STARY DOBRY 
TEMAT W NOWEJ 

ARANŻACJI,  
czyli  

w  konwencji 
skutecznej nauki 

przez śmiech, żart 
i zabawę. 
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Współczesne dziecko, kiedy się rodzi, natychmiast loguje się 
do cudnej rzeczywistości i uskutecznia swoją pierwszą 
prezentację publiczną. Drze się wniebogłosy. Wyzywa po 
swojemu.  Klnie tak strasznie, że uszy by nam zwiędły, 
gdybyśmy go rozumieli.  
  
Robi to profesjonalnie.  
  
Później jednak dorasta. Świat szybko mu wyjaśni, ze ma 
trzymać gębę na kłódkę, jak go nie pytają. Przy dorosłych się 
nie odzywać. W porządnym towarzystwie milczeć. Słowo jest 
srebrem, a milczenie złotem.  Si tacuisses, philosophus 
mansisses – gdybyś milczał, byłbyś nadal filozofem. Do tego 
pokora, brak asertywności, niskie poczucie własnej wartości, 
paniczny strach przed negatywną oceną… 
 I tak oto mamy przed sobą człowieka, który z jakichś 
powodów musi wstać albo wyjść na tak zwany  środek –  
i przemówić. Wydalić z siebie jakieś literki, wyrazy, a nawet 
zdania, i to jeszcze w taki sposób, aby słuchający nie wyszli  
z nudów albo nie ubili z wściekłości. Jest on, ten nieszczęsny 
nasz bohater, przerażony, spocony, rozdygotany. Słabo widzi. 
Niczego nie słyszy. Wody z niego odeszły. Gardło jest 
zaschnięte. Perystaltyka wysiadła.  
  
 

  
Ten człowiek najchętniej wyrzuciłby z siebie wszystko i zapadł się pod ziemię. Oto malowniczy wizerunek showmena, menedżera i płomiennego mówcy. 
  
Jest też druga strona medalu. 
  
Sztuka prezentacji – to jedna z najpiękniejszych, kompleksowych umiejętności człowieka. Zawiera w sobie wiele umiejętności elementarnych. Jest sztuką, która 
opanujesz – nawet, jeśli jesteś nieśmiały i zakompleksiony. Zaczniesz czuć się pewnie. Będziesz spokojnie patrzył ludziom w oczy. Przestaniesz panikować. Zrzucisz 
z siebie strach, że inni źle cię ocenią.  
  
Zapraszamy na warsztaty umiejętności ze sztuki prezentacji, wystąpień publicznych i wygłaszania przemówień.  
 
 

Sztuka tańca przy rurze 
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Program szkolenia 
  

Warsztaty umiejętności składają się z dwóch  
1-dniowych sesji 

 
Proponujemy sesję III, podczas której nastąpią 

intensywne ćwiczenia  
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Określenie 
indywidualnych celów 

szkolenia. 
Natychmiastowe 

przeformułowanie 
programu szkolenia w 

taki sposób, aby każdy z 
Uczestników osiągnął 

swój cel.  
 

Podział uczestników na 
zespoły problemowe.  

 

Zadanie zespołowe 
główne. Referowanie, 

dyskusja panelowa. 
 

WPŁYW -  indywidualne 
określenie, na kogo i 
kiedy mamy wpływ. 

Zdecydowanie, w jaki 
sposób wywiera się 

wpływ na innych  
 

SESJA I 

Prezentacja własnych 
możliwości uczestników 

zakresu prezentacji 
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Zadanie do wykonania w ramach nauki 
własnej do II sesji 

Co to jest? 
 
 Ćwiczenie integracyjne grupy szkoleniowej  
 Prezentacja „zastanych” umiejętności 
 Definicja prezentacji publicznej 
 Korzyści z wysokich umiejętności w zakresie prezentacji publicznych 
  
  

Teraz wiem, czego nie wiem 
 
 Umiejętności szczegółowe w zakresie prowadzenia prezentacji – definicja pojęcia „umiejętność” 
 Dlaczego umiejętności prezentacji należą do warsztatu aktorskiego?  
  

Wejście smoka lub… smoczycy 
 
 5-cio punktowy wstęp do prezentacji publicznej 
 Procedura wejścia na scenę  i wygłoszenia wstępu 
 36 słów-kluczy do przygotowania wstępu 
 Przygotowanie na piśmie 
 Prezentacja wstępu – czytanie na siedząco 
  

„Trudne” zachowania słuchaczy 
 
 Narzędzia radzenia sobie w przypadku „trudnych” zachowań słuchaczy: napaść słowna, kpina, podchwytliwe pytania 
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SESJA II  
Ćwiczenie integracyjne grupy 

  

Kto i po co włącza odbiornik? 
 
 Krzywa uwagi 
 Identyfikacja publiczności – typy słuchaczy 
 Pytania słuchaczy 
 Umiejętność skupienia uwagi: własnej i słuchaczy 
  

Plan tego show 
 
 Struktura prezentacji 
 Model procesu 
  

Pierwszy krok ku.. przepaści? 
 
 Indywidualne ćwiczenia – wejście na środek  

i wygłoszenie wstępu do prezentacji 
 Pozytywna ocena przez słuchaczy 
  
 



Pierwsze wrażenie, a potem już nic… 
 
 Poczucie własnej wartości prezentera 
 Techniki burzenia barier miedzy prezenterem  

a publicznością 
 Kreowanie oczekiwanego wizerunku prezentera:  

co i jak można zrobić, aby inni odbierali mnie tak, jak chcemy? Kogo lubimy i za co? 
  

Ja, kaskader 
 
 każdy uczestnik przedstawia pięciominutową prezentację tematyczną 
 Analiza poszczególnych wystąpień 
  

Rady praktyczne, być może przydatne 
 
 Opracowanie pakietu rad praktycznych dla prezentera /w tym: ustawienie sali, przygotowanie notatek – Mapy 

Umysłu, urządzenia audiowizualne 
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Podsumowanie warsztatów szkoleniowych. Opracowanie własnej mapy drogowej. 
Wręczenie dyplomów. 
 
 
  

ZESTAWY ĆWICZEŃ 
 
 Przygotowanie prezentacji 
 Postawa prowadzącego 
 Komunikacja werbalna i niewerbalna 
 Ćwiczenie głosu 
 Struktura prezentacji 
 Skupienie uwagi odbiorców 
 Otwarcie prezentacji 
 Pytania słuchaczy 
 Zamknięcie prezentacji 
 Trudne sytuacje /opanowanie tremy, nastawienie, dobór argumentacji, nawiązanie kontaktu z 

odbiorcami, dopasowanie form wypowiedzi do sytuacji i grupy słuchaczy, posługiwanie się 
pomocami prezentacyjnymi, zachowanie jasności przekazu/… 
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Do kogo adresujemy te warsztaty umiejętności? 
Prezentowane warsztaty umiejętności adresujemy m.in. do: 

Szefów, 
kierowników, 
menedżerów 

 

Prezenterów w 
firmach 

sieciowych 
(MLM) 

 

Liderów w 
organizacjach 

pozarządowych 
 

Działaczy 
samorządowych 

 

Radnych i 
działaczy 

politycznych 
 

Pracowników 
samorządowych 

Przedsiębiorców 

Handlowców 
Agentów 
sprzedaży 

Oraz do 
wszystkich 

osób, które od 
czasu do czasu 

muszą coś 
powiedzieć 

innym… 
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Cele tego szkolenia: 
 

Określenie poziomu umiejętności szczegółowych na dzień dzisiejszy 

Określenie docelowych kompetencji ze sztuki prezentacji (umiejętności) 

Wskazanie narzędzi, technik i metod osiągnięcia odpowiedniego 
poziomu umiejętności  

Wdrażanie narzędzi treningowych 

Kształtowanie właściwych postaw wobec samego siebie i ludzi, z 
którymi pracujemy 

Zwiększenie odwagi i asertywności w relacjach z ludźmi 

Pogłębienie wiedzy, związanej z tematem głównym szkolenia 

Nauka sposobów godnego i nie raniącego odnoszenia się do innych 

Ćwiczenia umiejętności praktycznego reagowania w sytuacji trudnych i  
konfliktowych zachowań innych ludzi 

Kreatywna praca nad kształtowaniem osobistej charyzmy przywódczej 

Przekonanie siebie, że poczucie humoru zwielokrotnia skuteczność 
prezentacji 

Poznanie i praktyczne zastosowanie wybranych technik z zakresu 
wystąpień publicznych 

Zidentyfikowanie własnych mocnych stron i określenie kierunków ich 
wzmocnienia 

Refleksja nad własnymi kompetencjami i znalezienie sposobów ich 
doskonalenia 
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Cechy tego szkolenia: 
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Inne, 
niestandardowe 

podejście do 
rozwoju 

umiejętności 
Osób Uczących 

się. 

Swobodna 
atmosfera, 

rezygnacja z 
koszarowej 
dyscypliny i 

przyzwolenie na 
różnorodność 

zachowań.  

Uczestnicy mają 
wpływ na 

ostateczny 
program 

szkolenia i 
przebieg zajęć 

Uczestnicy są 
współautorami 

tego 
przedsięwzięcia 

(trener zaś – 
liderem i 

moderatorem, a 
nie 

najmądrzejszym 
nadzorcą) 

Obniżenie 
poziomu stresu 

poprzez 
doskonalenie 

„narzędzi” 
porozumiewania 

się  

Osiągamy wysoki 
poziom szkolenia 

i zadowolenia 
uczestników 

Budujemy 
wysokie 
Poczucie 
Własnej 
Wartości 

uczestników i 
dobre 

samopoczucie 



Metody pracy: 
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Narzędzia szkoleniowe, stosowane   
w warsztatach: 

 
 Analizy 

przypadków 

Coachingowe 
tabele 

umiejętności 
dla Sztuki 

Prezentacji 

Arkusze 
autooceny 

Testy wiedzy 

Gry 
zespołowe 

Gry 
symulacyjne 

Odgrywanie 
scenek  

Ćwiczenia  

z zakresu 
umiejętności 

aktorskich 
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 Korzyści dla klienta 
 Opracowanie i przygotowanie programu szkoleniowego w oparciu o analizę aktualnego stanu kompetencji pracowników oraz określenie 

celów szkolenia 

 Zdecydowanie, do jakiego poziomu kompetencji powinno doprowadzić szkolenie 

 Nacisk na rozwój umiejętności /czynności, zachowań/ pracowników na stanowisku pracy /rozwój  umiejętności podnosi wartość 

pracownika/ 

 Z wieloletniej praktyki szkoleniowej wysnuwamy wniosek, że w zakresie budowania relacji interpersonalnych i zarządzania tymi relacjami 

problemem bywa niskie poczucie własnej wartości pracowników na różnych szczeblach, charakteryzujące się agresywnym, pasywnym lub 

manipulacyjnym stylem porozumiewania się. Zauważamy niską lub bardzo niską asertywność. Pracujemy nad zmianą.  

 Ogromy nacisk kładziemy na techniki coachingu prowokatywnego. Nieprawdą jest bowiem, że każdy problem szkoleniowy, a więc 

dotyczący Uczestników, musi być rozpatrywany w poważnym skupieniu. O wiele skuteczniej działa się w atmosferze swobody i dobrej 

zabawy.  

 Firma, aby odnosić sukcesy rynkowe, przekształca się w organizację uczącą się. Wdraża  szeroko rozumiany coaching – od samego szczytu 

organizacji w dół. Gotowi jesteśmy w tym pomóc. 

 Pracownik, który profesjonalnie prezentuje swoja firmę, jest na wagę złota. 

 Kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami własnymi i innych ludzi; osoby, które posiadają 

wysokie kompetencje w tym zakresie,  są znacznie bardziej skuteczne w zarządzaniu relacjami, również na sali wykładowej lub 

konferencyjnej. 

 Nie ulega wątpliwości, że przywódczy styl budowania relacji jest oczekiwany i wysoko punktowany przez pracowników, 

współpracowników i klientów. Oferujemy takie programy. 

 Inwestycja w szkolenie jest wysoko ocenianym sposobem motywacji pracowników. 

 Budowanie i ugruntowanie wysokiego poczucia własnej wartości 

 



Dobra zabawa  

 Kształtowanie właściwych postaw wobec siebie i otaczających ludzi 

 Każdy Uczestnik szkolenia jest traktowany indywidualnie i z szacunkiem  

 Zapewniamy Uczestnikom bezpieczeństwo i komfort psychiczny; zajęcia prowadzone wyłącznie w sposób 
motywujący; nie używamy krytyki ani negatywnej oceny.  

 Poznanie i rozwój umiejętności /czynności, zachowań/, prowadzących do profesjonalnego budowania relacji 
interpersonalnych i zarządzania tymi relacjami 

Opanowanie podstawowej wiedzy, niezbędnej do efektywnego wykonywania pracy   

 Rozwój osobistych umiejętności interpersonalnych, wykorzystywanych szczególnie w warunkach  
konfliktowych 

 Swobodna atmosfera i humor 

 Strój dowolny 

 Skuteczne osiąganie indywidualnych celów szkoleniowych 

Otrzymanie dyplomu lub zaświadczenia 

 Biorąc udział w naszym szkoleniu, identyfikujesz swoje mocne strony i znajdujesz sposób ich wzmocnienia.   
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Programy pokrewne, które przygotujemy  
na zamówienie: 

 

Prowadzenie 
motywujących odpraw, 

narad i konferencji 
 

Pisanie tekstów 
prasowych 
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Zamów szkolenie profilowane  
"in company"  w formule 
maksymalnie dopasowanej  
do specyfiki Waszej organizacji  
i otoczenia biznesowego.  
 
Niesie to za sobą szereg korzyści: 

 

 
 
• uczestnicy szkolenia zamkniętego otrzymują rozwiązania konkretnych 

problemów działalności przedsiębiorstwa/firmy 
 
• przekazana wiedza jest możliwa do natychmiastowego wykorzystania a 

również wspiera realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa 
 

• wykładowcy/trenerzy szkoleń "in company" to wybrani specjalnie dla Państwa 
spośród wielu najlepsi eksperci, PRAKTYCY! 
 

• dodatkowe korzyści to integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie 
i jakości współpracy ludzi w codziennej pracy oraz wymiana doświadczeń i 
uczenie się uczestników od siebie nawzajem . Wymiana najlepszych praktyk 
sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia 
umiejętności. 
 

• dowolny wybór tematyki z jakiej 
Państwo pragniecie zorganizować 
szkolenie 
 

• termin i miejsce zajęć ustalany 
wspólnie z Państwem 

 
• dokładna analiza potrzeb 

szkoleniowych 
 

• program "szyty na miarę" 
uwzględniający wszystkie Państwa 
potrzeby i upodobania 
 

• uczestnicy pracują na realnych 
przykładach ze swojego życia 
zawodowego („business case”) 
 

• materiały szkoleniowe oraz sposób 
prowadzenia zajęć dostosowane do 
specyfiki i Państwa wymagań 
 



Dziękujemy Państwu za uwagę 


