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Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy zainteresować Państwa udziałem w naszym cyklu szkoleń Akademia Trenerów Online. Projekt
ten stworzyliśmy z myślą o doskonaleniu kompetencji trenerów wewnętrznych w organizacji.
Każdy z przedstawionych tematów szkoleń stanowi odrębną całość, którą można realizować samodzielnie,
choć w przedstawionej kolejności stanowią one całość merytoryczną.
Szkolenia w ramach Akademii prowadzone jest w wysoce interaktywnej formule warsztatowej pozwalającej
na doskonalenie nabywanych umiejętności w czasie rzeczywistym w trakcie warsztatu oraz testowanie
poznawanych narzędzi i metod przez uczestników.
Prosimy o zapoznanie się zarówno z całym programem Akademii jak również z ramową zawartością każdego
z modułów. Jeśli cykl w całości lub w konkretnych tematach szkoleń spotka się z Państwa zainteresowaniem
chętnie będziemy modyfikować koncepcję merytoryczną programu dopasowując ją do Państwa potrzeb.
Tę Akademię realizowaliśmy ostatnio dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
Przykładowe opinie:
„To szkolenie to merytoryczna bomba! Spotkałam się z ogromną dawką wiedzy, która bardzo
usprawni moją pracę.”
„Cudowna energia, elastyczność, dynamika i pełen profesjonalizm – właśnie tak mogę opisać to
szkolenie oraz prowadzącego. Nie sposób się nudzić. ☺”
„Szkolenie przeprowadzone było w sposób ciekawy i różnorodny. Dostarczyło mi dużo treści
i wskazało to, czego do tej pory nie wiedziałem, a wszystko w sposób zrozumiały i interesujący.”

Serdecznie proszę o potraktowanie naszej propozycji jako wstępu do dalszych rozmów. Wierzymy, że nasza
propozycja spełni Państwa oczekiwania i zaowocuje dalszą współpracą.

Luiza Figlewicz-Nowak
Konsultant/Opiekun Klienta
+48 603 794 444

kontakt@humanskills.pl
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FIRMA SZKOLENIOWA HUMAN SKILLS
Human Skills wspiera firmy, instytucje i osoby prywatne w realizacji potencjału.
✓ Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku
2019r.
✓ Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych.
✓ Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
✓ Jesteśmy Firmą Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00243/2014.
✓ Jesteśmy firmą współpracująca z Extended DISC, Insights DISCOVERY oraz FRIS.
✓ Wspieramy Klientów realizując sesje coachingowe.
✓ Realizujemy projekty oceny kompetencji AC/DC.
✓ Prowadzimy projekt szkoleniowy dla kobiet – Sukces Kobiety Biznesu.
✓ Tworzymy projekty rozwojowe jak najbardziej dopasowane do potrzeb
naszych Klientów.
✓ Efektywnie wspieramy edukację naszych Klientów, aby mogli oni osiągać
możliwie najwyższą pozycję na konkurencyjnych rynkach.
✓ Udowadniamy uczestnikom szkoleń, że świadoma praca nad kompetencjami
pozwala sprawnie tworzyć potencjał kadrowy pracodawców.
Jako firma cenimy przede wszystkim:
✓ Odpowiedzialność za wysoką jakość naszych usług.
✓ Szczerość, otwartość i uczciwość w stosunku do Klientów.
✓ Pasję z jaką tworzymy nowe projekty rozwojowe.
✓ Ciągły rozwój i dążenie do doskonałości.
Jak pracujemy:
✓ Oferujemy elastyczność cenową i atrakcyjne rabaty.
✓ Zapewniamy bezpłatne konsultacje poszkoleniowe przez okres 1 miesiąca od terminu odbycia
szkolenia.
✓ Każdy nasz Klient, który uczestniczył w szkoleniu otwartym otrzymuje rabat na udział w kolejnym,
dowolnie wybranym projekcie otwartym.
✓ Naszym Klientom gwarantujemy lojalność i uczciwość.
Zawsze służymy poradą i pomocą, bo traktujemy Państwa w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być
obsługiwani. Jesteśmy dumni z wieloletniej współpracy z naszymi Klientami, którzy nieustannie motywują
nas do szukania nowych rozwiązań ułatwiających komunikację i współpracę swoim pracownikom.
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GWARANTUJEMY JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG:
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AKADEMIA TRENERA ONLINE
Prosimy potraktować przedstawione zakresy szkoleń jako wstępne i poglądowe, do doprecyzowania lub
aktualizacji/modyfikacji na podstawie przeprowadzonego przed rozpoczęciem szkoleń badania Państwa
potrzeb i oczekiwań w zakresie celów szkoleń oraz ich zakresu.

CELE AKADEMII
Udział w Akademii Trenera Online wyposaży trenerów wewnętrznych organizacji w niezbędną wiedzę
z zakresu prowadzenia szkoleń online, webinarów, konferencji oraz spotkań.
W czasie szkoleń uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

profesjonalnie i ciekawie prowadzić prezentacje, webinary, spotkania i szkolenia online,
skrócić czas nauki przez własne doświadczenie dzięki możliwości pozyskania wiedzy z doświadczenia
praktyków,
budować świadomie personal branding trenera,
przygotowywać profesjonalne formy graficzne w oparciu o Adobe Spark, Miro, Prezi i inne,
jak zapewnić bezpieczeństwa praw autorskich, ochrony danych osobowych podczas prowadzonych
wydarzeń online,
wykorzystać w pełni możliwości platform takich jak MS Teams, Zoom czy ClikMeeting,
zmniejszyć poziom stresu/tremy przed prowadzeniem szkoleń, spotkań i webinarów,
uniknąć działań hakerów i prowadzić bezpiecznie wydarzenia online,
zastosować plan B, C lub kilka innych 😉 w razie trudnej sytuacji w czasie szkolenia online.
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REKOMENDOWANA KOLEJNOŚĆ SZKOLEŃ

CZAS
TRENER
TRWANIA

1. MARKA PROFESJONALNEGO TRENERA ONLINE.
Autoprezentacja oraz sztuka wystąpień online.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Kreowanie wizerunku trenera na rynku szkoleniowym.
✓ Marka osobista trenera w organizacji.
Autoprezentacja trenera podczas realizacji wydarzenia online.
✓ Styl trenerski a spójność i wiarygodaność.
✓ Savoir-vivre podczas realizacji wydarzenia on-line.
Sztuka wystąpień publiczych online:
✓ Mowa ciała/komunikacja niewerbalna, otoczenie, oświetlenie.
✓ Emisja głosu
✓ Zasady komunikacji trenera z audytorium.

2 godziny

Magdalena
Honory

2 godziny

Magdalena
Honory

4 godziny

Magdalena
Honory

2. ZARZĄDZANIE SOBĄ PRZEZ TRENERA ONLINE.
Techniki zarządzania efektywnością trenera – stresem, trema i emocjami w świecie
online.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
✓ Zarządzanie tremą trenerską – przed i w trakcie wydrzenia online.
✓ Techniki zarządzania stresem – przed, w trakcie i po wydarzeniu online.
✓ Techniki zarządzania emocjami – przed, w trakcie i po wydarzeniu online.
✓ Work Life Balance trenera online w praktyce.
✓ Przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu trenera online.

3. PROJEKTOWANIE SZKOLENIA ONLINE
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
✓ Projektowania wydarzenia on-line – spotkanie indywidualne, spotkanie grupowe,
webinar a szkolenie online.
✓ Analiza potrzeb szkoleniowych/luk kompetencyjnych.
✓ Definiowanie celów wydarzenia online – spotkanie indywidualne, spotkanie
grupowe, webinar, szkolenie online
✓ Przygotowanie programu wydarzenia online – spotkanie indywidualne, spotkanie
grupowe, webinar, szkolenie online.
✓ Zarządzenie czasem wydarzenia online.
✓ Przygotowanie samplingu trenerskiego.
✓ Narzędzia i techniki oceny efektywości szkolenia.
✓ Ankiety poszkoleniowe, pre/postesty.
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4. PRZYGOTOWANIE DO ROLI TRENERA ONLINE.
Jak przygotować miejsce, jakie wybrać narzędzia i co warto umieć pracując zdalnie.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Terminologia w pracy trenera on-line.
✓ Omówienie i ujednolicenie znaczeń słów związanych z pracą online (np.
online/offline, praca zdalna, podcast, streaming, sharing, patostreaming,
webinar).
Narzędzia (sprzęt, hardware) w szkoleniach on-line.
✓ Jak przygotować stanowisko pracy online? Niezbędne zasady.
✓ Podstawowa konfiguracja sprzętowa (wymagania, mini jack, rozdzielniki usb,
HDMI).
✓ Opcje rozbudowy studia domowego/firmowego.
Narzędzia (oprogramowanie, software) do prowadzenia szkoleń on-line.
✓ Podstawowe komunikatory (TEAMSY, ZOOM).
✓ Popularne platformy komunikacyjne i ekostystemy e-tutorialowe.
✓ Praca w chmurze.
Aplikacje i źródła wiedzy dla trenera on-line (Adobe
✓ Programy prezentacyjne (m.in. prezentacje Google, Adobe Spark).
✓ Źródła inspiracji w tym źródła grafik, ikon, filmów.
✓ Aplikacje typu wirtualne stoły (Prezi, Mural, Miro).
✓ Aplikacje do quizów, testów, ankiet, map myśli, map słów.
Szkolenia on-line a spotkanie online (zasady, dobre praktyki).
✓ Jak przygotować i skutecznie zaprosić na sesję online?
✓ Netykieta i kontrakt.
✓ Prowadzenie spotkania online.
✓ Działaniania po zakończeniu spotkania on-line.
Uwaga i aktywizacja audytorium.
✓ Możliwości i ograniczenia techniczne w aktywizacji uczestników.
✓ Style Myślenia FRIS oraz Extended DISC.
✓ Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy, a ekran, głośnik i mysz.
✓ Ekstrawertycy i introwertycy, a kamera, mikrofon i czat.
✓ Obraz, mem, infografika, myślenie wizualne, komiks, symbol.
Trudne sytuacja w szkoleniach online – słabe ogniwa, częste błędy.
✓ Na co pozwala technologia w szkoleniach on-line.
✓ Co zabiera prowadzenie szkoleń on-line a co zastępuje i w jakim stopniu.
Bezpieczeństwo podczas realizacji szkoleń on-line.
✓ Bezpieczeństwo danych w szkoleniach on-line.
✓ Nieproszeni goście podczas szkoleń on-line.
✓ Patostreaming i hakowanie spotkań on-line.
✓ Hackowanie ludzi poprzez udział w wydarzeniach on-line.
Higiena psychiczna.
✓ Praca zdalna a zasoby własne (praca blokami, przerwy, rytuały).
✓ Reguły pracy online (zorganizowane miejsce, umowa z domownikami, dyscyplina
czasowa).
✓ Dobre praktyki pracy w domu (plan dnia, pomodoro, wirtualny partner).

4 godziny

Tomasz
Biernacki
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5. PROFESJONALNE PROWADZENIE SZKOLEŃ I WARSZTATÓW ONLINE.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Jak uczą się dorośli i jak to przekłada się na środowisko zajęć on-line?
✓ Specyfika nauczania osób dorosłych w pokojach wirtualnych.
✓ Motywacja osób dorosłych do nauki i jej wpływ na konstrukcję zajęć on-line.
✓ Czynniki zwiększające skuteczność nauczania osób dorosłych w pokojach
wirtualnych.
✓ Metody i strategie uczenia on-line.
✓ Higiena pracy na warsztacie on-line (multitasking, rozproszenie, organizacja
narzędzi, 30 min. przed, sprawdź czy działa).
Kognitywistyka – odpowiedź na usprawnienie spotkań/szkoleń w wirtualnych
pokojach.
✓ Jak działa nasza pamięć i koncentracja w środowisku wirtualnego pokoju.
✓ Dystraktory i bariery poznawcze w środowisku wirtualnych spotkań.
✓ Procesy poznawcze wspierające naukę w środowisku on-line.
Dynamika i interakcje w e-świecie.
✓ Rodzaje interakcji umiejętność ich zastosowania (audio, video, prezentacja, obraz,
quiz, ankieta, whitebord, współpraca na dokumentach, praca samodzielna i w
grupach itp.).
✓ Możliwości i ograniczenia techniczne w aktywizacji uczestników i wykorzystaniu
narzędzi pokoi wirtualnych.
Kluczowe kompetencje trenera on-line.
✓ Tworzenie efektywnych treści.
✓ Kompetencje komunikacyjne.
✓ Moderacja.
✓ Wystąpienia przed kamerą.
✓ Znajomość obsługi komputera, oprogramowania, potencjału internetu.
Wyzwania trenera on-line.

Edyta Madej
2 godziny

lub
Joanna
Frączek-Broda

6. PRAWO AUTORSKIE, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
I TRENERA, UMOWY TRENERSKIE ORAZ LICENCJE – W PRACY ONLINE.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
✓ Pojęcie i rodzaje praw autorskich.
✓ Pojęcie dzieła.
✓ Przeniesienie praw autorskich majątkowych, a licencja (wyłączna nie wyłączna).
✓ Jak skonstruować umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe? Elementy
obligatoryjne elementy fakultatywne. Czu trener tworzy dzieło? Zakres umowy
trenerskiej.
✓ Jak właściwie zabezpieczyć prawa autorskie w dobie pracy online?
✓ Ochrona wizerunku uczestników i trenera w szkoleniach online.
✓ Czy mogę nagrywać wykład online?
✓ Pojęcie danych osobowych.
✓ Jak chronić w sposób właściwy dane osobowe podczas szkoleń online?
✓ Wizerunek jako dana osobowa.
✓ Kto jest administratorem danych osobowych, a kto podmiotem przetwarzającym
podczas szkoleń online.
✓ Obowiązki administratora danych osobowych.
✓ Pytania uczestników.

4 godziny

Marcin Sobota
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7. TWORZENIE PREZENTACJI I MATERIAŁÓW WIZUALNYCH WSPIERAJĄCYCH
WARSZTATY I SPOTKANIA ON-LINE .
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
MODUŁ I Jak skutecznie przekazywać informacje w prezentacji.
✓ Podstawy zapamiętywania – co jest ważniejsze, słowo czy obraz?
✓ Ile słów to „wystarczająco”.
✓ Czy obraz wart jest 1000 słów?
✓ Czym jest myślenie wizualne i komunikacja wizualna.
MODUŁ II Zasady tworzenia dobrej prezentacji w on-line.
✓ Dlaczego punktory to „pociski” skierowane w tarczę uwagi i koncentracji i jak
złagodzić ich moc rażenia.
✓ Proporcje pomiędzy słowem pisanym, a mówionym.
✓ Font i jego znaczenie.
✓ Czy i kiedy używać zdjęcia, ikony, a kiedy rysunki odręczne.
✓ Czy zawsze tak trudno przedstawia się dane liczbowe i wykresy?
✓ Schematy wizualne wspierające przekaz.
✓ Zasady utrzymania dynamiki podczas prezentacji.
✓ Tricki przyspieszające pracę w PowerPoincie.
MODUŁ III Co poza Power Pointem?
✓ Wskazanie alternatywnych programów do tworzenia prezentacji z
uwzględnieniem ich specyfiki (m.in. Canva, iMindMap, Prezi, Google Template),
map myśli.
✓ Inspiracje ze świata on-line.
✓ Magazyny ikon, zdjęć, infografik.
✓ Zastosowanie tabletu graficznego do efektywnego wizualizowania treści podczas
prezentacji i w czasie spotkań on-line.

2 godziny

Edyta Madej

2 godziny

Tomasz
Biernacki

8. NARZĘDZIA DO AKTYWIZACJI ONLINE – PROGRAMY KOMPUTEROWE,
APLIKACJE, CHMURY OBLICZENIOWE.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Po co angażować uczestników szkoleń i jak to zrobić.
✓ Terminologia.
✓ Wyzwania w szkoleniach online i dobre praktyki.
✓ Współdzielone tablice interaktywne (wbudowane w komunikatory i niezależne).
✓ Synchroniczna praca na współdzielonych plikach (chmura obliczeniowa, cloud
computing).
Moduł II. Narzędzia (programy, aplikacje i apki na urządzenia stacjonarne i mobilne).
✓ Quizy, testy, mindmapping, word cloud (Kahoot, Quizizz, Mentimeter, Google
Forms).
✓ Atrakcyjna prezentacja online (Adobe Spark, Genially, Corinth).
✓ Wirtualne stoły do synchronicznej pracy w grupie (Miro, Mural, Prezi).
✓ Przydatne narzędzia, linki, lektury i inspiracje.
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9. MICROSOFT TEAMS – PROGRAM DO PROWADZENIA SPOTKAŃ I ZAJĘĆ
ON-LINE. (CZ I I II).
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
MS TEAMS na start
✓ Do czego został zaprojektowany MS Teams?
✓ Office 365, jako zasób do prowadzenia zajęć i spotkań w Teams.
✓ Tworzenie i zarządzanie zespołami oraz kanałami.
✓ Planowanie spotkań.
✓ Prowadzący a uczestnik – różnice w dostępności do opcji.
✓ Zalety i wady programu.
Moduł II Narzędzia wspierające efektywność zajęć
✓ Czaty i konwersacje w kanałach.
✓ Rozmowy audio/video kiedy warto używać i w jakiej konfiguracji.
✓ Tworzenie i dodawanie plików. Edytowanie dokumentów.
✓ Udostępnianie ekranów.
✓ Aplikacjiei programy przydatne do prowadzenia spotkania, szkolenia on-line.
Moduł III Co jeszcze może MS Teams
✓ Nagrywanie spotkań.
✓ Korzystanie z poleceń i pola wyszukiwania.
✓ Tablica whitebordowa.
✓ Microsoft Forms.
Moduł IV Komfort pracy w TEAMS
✓ Jak zadbać o wygodę pracy ze strony prowadzącego, a jak ze strony uczestnika.
✓ Jak uniknąć błędów i wpadek.

Edyta Madej

6 godzin

lub

Joanna
Frączek-Broda

10. ZOOM PRO – APLIKACJA DLA E-TRENERA, E-EDUKATORA I NIE TYLKO.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
ZOOM bez tajemnic
✓ Do czego został zaprojektowany Zoom?
✓ Ustawienia: początkowe - o co warto zadbać przed szkoleniem i dlaczego,
podstawowe i zaawansowane – co i kiedy zaznaczyć/odznaczyć.
✓ Prowadzący a uczestnik – różnice w dostępności do opcji.
✓ Zalety i wady programu.
Moduł II Narzędzia wspierające efektywność zajęć
✓ Czat (prywatny i publiczny).
✓ Audio i video (kiedy warto używać i w jakich konfiguracjach).
✓ Udostępnianie ekranów, dokumentów, stron, programów, ekranów, multimediów.
✓ Przesyłanie plików.
✓ Praca z wirtualną tablicą.
✓ Podział na podgrupy.
Moduł III Co jeszcze może ZOOM
✓ Nagrywanie.
✓ Warianty wyświetlania video swojego i uczestników. Wyciszanie lub odciszanie.
Moduł IV Co poza ZOOM?
✓ Przegląd aplikacji i programów pozwalających poszerzyć warsztat prowadzących
spotkania, szkolenia on-line
Moduł V Bezpieczeństwo w ZOOM
✓ Jak o nie zadbać.
✓ Jak uniknąć błędów i wpadek.

Edyta Madej
lub
4 godziny
Joanna
Frączek-Broda
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11. CLICKMEETING – PROGRAM DO PROWADZENIA WEBINARÓW,
WARSZTATÓW I ZAJĘĆ ON-LINE.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
ClickMeeting na start.
✓ Do czego został zaprojektowany ClickMeeting?
✓ Planowanie spotkań i webinarów.
✓ Tryby prowadzenia spotkań – tryb dla prezenterów, tryb prezentacji, tryb panel
dyskusyjny.
✓ Prowadzący a uczestnik – różnice w dostępności do opcji.
✓ Zalety i wady programu.
Moduł II Narzędzia wspierające efektywność zajęć.
✓ Czat i jego opcje (moderowany, prywatny).
✓ Rozmowy audio/video kiedy warto używać i w jakiej konfiguracji.
✓ Ankiety.
✓ Dodawanie plików (prezentacji, dokumentów).
✓ Sesja Q&A (pytań i odpowiedzi).
✓ Udostępnianie ekranów, programów, video, www.
✓ Przegląd aplikacji i programów pozwalających poszerzyć warsztat prowadzących
spotkania, szkolenia on-line.
Moduł III Co jeszcze może ClickMeeting
✓ Nagrywanie spotkań.
✓ Tablica whitebordowa.
✓ Przycisk „Call to Action”.
✓ Nadawanie na Facebooka i YouTube.
Moduł IV Komfort pracy w ClickMeeting
✓ Jak zadbać o wygodę pracy ze strony prowadzącego, a jak ze strony uczestnika.
✓ Jak uniknąć błędów i wpadek.

12. GOOGLE MEET – ŁATWE, WYGODNE I BEZPIECZNE SPOTKANIA ONLINE.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

4 godziny

Edyta Madej

2 godziny

Tomasz
Biernacki

Po co angażować uczestników szkoleń i jak to zrobić.
✓ Terminologia.
✓ Wyzwania w szkoleniach online i dobre praktyki.
✓ Współdzielone tablice interaktywne (wbudowane w komunikatory i niezależne).
✓ Synchroniczna praca na współdzielonych plikach (chmura obliczeniowa, cloud
computing).
Moduł II. Narzędzia (programy, aplikacje i apki na urządzenia stacjonarne i mobilne).
✓ Quizy, testy, mindmapping, word cloud (Kahoot, Quizizz, Mentimeter, Google
Forms).
✓ Atrakcyjna prezentacja online (Adobe Spark, Genially, Corinth).
✓ Wirtualne stoły do synchronicznej pracy w grupie (Miro, Mural, Prezi).
✓ Przydatne narzędzia, linki, lektury i inspiracje.

ŁĄCZNIE W RAMACH AKADEMII TRENERA ONLINE

38 godzin szkoleń

11
Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora.

TRENERZY REKOMENDOWANI DO REALIZACJI AKADEMII
MAGDALENA HONORY
Trener biznesu/Konsultant/Kierownik projektów szkoleniowych
Z wykształcenia ekonomistka, z doświadczenia zawodowego wieloletnia trener biznesu,
konsultant, menedżer zespołów i projektów oraz specjalista np. projektów szkoleniowych
finansowanych ze środków unijnych i publicznych. Zarządzała jedną z największych firm
szkoleniowych w Warszawie, przez wiele lat kierowała pracą Działu Obsługi Klienta w
firmie usługowej. Obecnie, w ramach Human Skills, zajmuje się koordynacją procesu
sprzedaży, przygotowania i realizacji szkoleń „zamkniętych” dla Klientów, będąc
jednocześnie trenerem i konsultantem.
Wykształcenie:
✓ Zarządzanie i Marketing, Szkoła Główna Handlowa
✓ MBA (formuła podyplomowa), Francuski Instytut Zarządzania
✓ Szkoła Trenerów Biznesu, Grupa TROP
✓ Szkoła Coachingu, Mentoringu i Doradztwa, Grupa TROP
✓ Szkolenie certyfikacyjne Extended DISC, Extended Tools Polska
✓ Mistrz, Praktyk NLP, Neuroedukacja
✓ Panorama Społeczna, Lukas Derks (szkolenie)
Doświadczenie:
✓ Ponad 4 000 godzin szkoleń zrealizowanych dla kadry kierowniczej i pracowników firm i organizacji, w tym
2 500 godzin szkoleń dedykowanych sieciom sprzedaży oraz 700 godzin szkoleń wdrażających oraz
superwizowanych – dla trenerów wewnętrznych organizacji.
✓ Ponad 15 lat doświadczeń w kierowaniu projektami szkoleniowymi oraz rozwojowymi dla różnorodnych
organizacji (w tym w Szkole Językowej Archibald, Instytucie Zarządzania, Grupie TROP, Spółce PL 2012, NCR
Polska i innych).
✓ Ponad 8 lat doświadczeń w zarządzaniu zespołami, zarzadzaniu działem i organizacją.
Specjalizacja trenerska:
✓ Kompetencje menedżerskie, kierownicze i liderskie, m.im.: autorytet lidera, zarządzanie zespołem, budowanie
współpracy zespołowej, first-time management, komunikacja i asertywności w pracy menedżera
✓ Kompetencje interpersonalne i osobiste np.: skuteczna komunikacja, asertywność, współpraca zespołowa,
autoprezentacja i wystąpienia publiczne, udzielanie feedbacku
✓ Szkolenia dla trenerów: doskonalenie umiejętności trenerskich dla trenerów wewnętrznych w organizacjach
(szkolenia wprowadzające, współprowadzone oraz superwizujące)
Wybrane projekty dla pracowników firm
ARCHIBALD Centrum Języków Obcych, AVON, BZWBK, Carlsberg Polska, Castorama, Centrum Zdrowia Dziecka, GATX,
FIEGE, Clico, Grupa Edukacyjna MAC, GRUPA TROP, Iberia Motor Company, Initiative Media, Jeronimo Martins,
JohnsonDiversey, PL 2012, Polkomtel, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Schneider Electric, UPC, Polsat
Media.
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EDYTA MADEJ
Superwizor, trener, e-metodyk, konsultant
Jej koronne dziedziny szkoleniowe i zainteresowania obejmują zakres zarządzania
wiedzą, informacją i zmianą, a także myślenia wizualnego (Visual Thinking),
zarządzania sobą w czasie oraz stresem informacyjnym, wystąpień publicznych,
mnemotechnik, a także wykorzystania nowych technologii w firmach, pracy
trenerskiej i edukacji. Ponadto specjalizuje się w tematyce kreatywnego myślenia i
rozwiązywania problemów. Tworzy i uczy jak konstruować materiały np. w postaci
prezentacji multimedialnych, infografik, filmów whitebordowych, sketchnotek,
pigułek wiedzy, które wykorzystywane są np. podczas wystąpień, w celach
szkoleniowych lub edukacyjnych i pomagają usprawnić przekaz informacji. Od 2006
roku przeprowadziła około 6 tysięcy godzin warsztatów, szkoleń i prelekcji.
DOŚWIADCZENIE:

✓ Trener grupowy, umiejętności poznawczych i myślenia wizualnego.
✓ Graphic Recorder, sketchnoter, illustrator, doradca psychospołeczny, moderator Design Thiknking,
facylitator, e-dydaktyk.
✓ Autorka programów szkoleniowych w idei blended–learning, projektant szkoleń e-learningowych.
✓ Mediator wiedzy – ekspert optymalizacji przepływu wiedzy w pracy w nurcie Knowledge Pills
Metodologhy (Mulitmedialnych Pigułek Wiedzy).
✓ Konsultant w zakresie zarządzania zasobami wiedzy z zastosowaniem nowych technologii.
✓ Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków
Międzynarodowych w Warszawie (Pedagogika) oraz na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole
Europejskiej w Krakowie (E-learning: Projektowanie i wdrażanie).
✓ Od 2012 roku jest członkiem oraz prelegentem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
SPECJALIZACJA:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nowe technologie w nauczaniu;
Prowadzenie efektywnych spotkań zespołów rozproszonych;
Design Thinking – poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań;
Kreatywność/Twórcze myślenie/ Kreatywne rozwiązywanie problemów;
Mapy Myśli i ich zastosowanie, myślenie wizualne w biznesie;
Zarządzanie wiedzą i przepływem wiedzy w organizacji w Metodologii Pigułek Wiedzy;
Narzędzia facylitacji w pracy grupy;
Zarządzania Zmianą;
Techniki prezentowania wiedzy i treści;
Tworzenie efektywnych prezentacji;
Tworzenie infografik;
Zarządzanie sobą w czasie;
Mnemotechniki.

KWALIFIKACJE:

✓ Doradca Pscychospołeczny – magister (Katedra Psychologii Uniwersytet Szczeciński);
✓ Trener Grupowy – studia podyplomowe (Wyższa Szkoła Psychologii Społęcznej I Laboratorium
Psychoedukacji);
✓ Trener Umiejętności Poznawczych – studia podyplomowe (Uniwersytet warszawski Wydział Psychologii);
✓ Certyfikowany Trener Warsztatów on-line (Webcomm);
✓ Moderator Design Thinking (DT Makers).
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STYL PRACY/STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:

Skupiając się na efekcie, stosuje metodę nauczania opartą o blended – learning, w którym łączy następujące
elementy:
✓ szkolenia stacjonarne (certyfikowany trener grupowy i umiejętności poznawczych);
✓ e-learning (opracowywanie kursu i tworzenie materiałów);
✓ warsztaty online (certyfikowany trener warsztatów online);
✓ pigułki wiedzy (nagrania audio & video, infografiki, narzędzia Google, Prezi, MindMap, itd.);
✓ videographics – filmy „rysująca ręka”; sketchnoting (rysowanie i obrazowanie danych, myśli i idei; myślenie
wizualne).
WYBRANI KLIENCI TRENERA:

mBank, Citi handlowy, Aviva, Compensa, Ernst&Young, Pearson, Danone, Comarch, Colliers, Deloitte, Play, L’Oreal,
Jeronimo Martins, Innogy, Enea, Pentair, Teva, Hewlett Packard, Polinowex, Legrand, Totalizator Sportowy,
Ministerstwo Obrony Narodowej.

TOMASZ BIERNACKI
Trener Biznesu
✓ trener Stylów Myślenia FRIS®
✓ trener i moderator kreatywności (w tym Design Thinking),
✓ facylitator szkoleń kadry kierowniczej.
DOŚWIADCZENIE TRENERA

Doświadczony trener biznesu i menedżer marketingu z wieloletnią praktyką
w branży szkoleniowej, edukacyjnej, telekomunikacyjnej, wojskowej i wydawniczej.
Współtwórca narzędzia rozwojowego opartego na Modelu FRIS® „Styl myślenia
Superbohatera”® . Pomysłodawca i koordynator projektu Antologii komiksu na 100lecie odzyskania niepodległości oraz prekursorskiego rozwiązania do szkolnych podręczników opartego na technologii
rozszerzonej rzeczywistości (AR – augmented reality) . Autor programu nauczania za pomocą komiksu dla szkół i firm.
Współtwórca szkoleniowej gry planszowo–karcianej typu work–life–harmony.
STYL PRACY

Maksimum praktyki, minimum teorii; mini wykład z pigułkami wiedzy, interakcja z grupą, wykorzystanie innowacyjnych
narzędzi: komiks, infografika, gra fabularna, prototyp.
WYBRANI KLIENCI TRENERA:

Orange, PWC, BNP Parisbas, Uniwersytet Warszawski, Lewiatan, WSiP, IT Media, ORKE (Ośrodek Rozwoju Kompetencji
Edukacyjnych), KONTEKST sp. z o.o. sp.k., szkoły.
NAGRANIA Z UDZIAŁEM TRENERA

✓ Dzień dobry TVN. Przyszłość należy do specjalistów. Które zawody znikną z rynku pracy?
✓ Swobodne wystąpienia publiczne - niepotrzebne uszczelniacze wypowiedzi
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JOANNA FRĄCZEK-BRODA
Trener/Wykładowca/Konsultantka
Doświadczenie i wykształcenie
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

Wykładowca akademicki i trenerka.
Doktor nauk społecznych, filolog polski.
Certyfikowany trener, specjalista.
Przez dwanaście lat wykładowca w wojskowym Centrum Przygotowań do Misji
Zagranicznych (CPdMZ), czyli w jedynej jednostce szkoleniowej w Polsce
certyfikowanej przez NATO, gdzie stworzyła od podstaw pierwszy pełny kurs
międzykulturowy dla Wojska Polskiego.
Rzecznik prasowy CPdMZ i doradca kulturowy dla kadry managerskiej firm prywatnych i administracji publicznej.
Przygotowywała z zakresu zarządzania międzykulturowością, kontaktu i komunikacji międzykulturowej m.in. kadrę
dowódczą Wojska Polskiego i Policji, żołnierzy wyższego szczebla i cywilnych specjalistów (również dziennikarzykorespondentów wojennych) przed wyjazdami w misje poza granice kraju.
Jej wykształcenie to komunikacja międzykulturowa, filologia polska, bezpieczeństwo międzynarodowe i prawo
międzynarodowe oraz kursy trenerskie, metodyczne i psychologiczne, które kończyła w Polsce m.in.
na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Obrony Narodowej (dwukrotnie) i Akademii Świętokrzyskiej, oraz za
granicą m.in. w International Institute of Humanitarian Law w San Remo we Włoszech.
Jest także autorką wielu publikacji popularyzujących naukę (m.in. w formie filmów) oraz wydawnictw naukowych.
Występuje na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, aktywnie uczestniczy także w wymianie
doświadczeń w międzynarodowych teamach badawczo-wdrożeniowych, m.in. w MNE-6 (Multinational Experiment
no. 6).

Obecnie jest trenerem biznesu z zakresu zarządzania zespołami w środowisku zróżnicowanym kulturowo
i pokoleniowo oraz wykładowcą i trenerem dla organizacji pozarządowych z zakresu komunikacji międzykulturowej,
procesów adaptacyjnych, radzenia sobie z szokiem kulturowym i zarządzania zespołami międzykulturowymi. Jest
także konsultantem eksperckim i trenerem Fundacji Ukraina, współpracującej z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim
oraz Urzędem Miasta i zajmuje się szeroko pojmowaną integracją i adaptacją społeczną migrantów. Współpracuje
z uczelniami i ośrodkami badawczymi, a jej publikacje są szeroko cytowane nie tylko w Polsce, ale także m.in.
w renomowanych European Studies i Securitology.
Autorka wielu publikacji edukacyjnych, w tym cyku ośmiu podręczników z zakresu cyberantropologii i aktywności
zawodowej i prywatnej w internecie oraz podręcznika metodologicznego dla trenerów andragogicznych
(specjalizujących się w nauczaniu osób dorosłych).
Specjalizuje się w działaniu na styku trzech obszarów:
✓ komunikacji międzykulturowej i zawodowej (w tym międzypokoleniowej),
✓ zarządzania,
✓ cyberantropologii.
W ramach swojej pracy zawodowej przeszkoliła ponad 21 tysięcy osób, dzięki czemu wie jak ważna jest kwestia
rozwijania dobrych kontaktów, efektywnego zarządzania złożonymi grupami, a w ostatnich miesiącach – umiejętność
utrzymania zaangażowania zespołu mimo minimalnych kontaktów osobistych.
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Specjalizacja:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Komunikacja międzykulturowa.
Zarządzanie zespołem w środowisku zróżnicowanym kulturowo.
Motywowanie i delegowanie zadań w złożonym kulturowo zespole.
Zarządzanie czasem w środowisku międzykulturowym.
Style negocjacyjne w kontakcie międzykulturowym.
Uprzedzenia i stereotypy.
Zarządzanie międzypokoleniowe.
Migracje – szok kulturowy, adaptacja, integracja, asymilacja.
Komunikacja międzypokoleniowa.
Komunikacja cyfrowa.
Cyberantropologia – nowa kultura społeczności usieciowionej.
Międzykulturowość, a bezpieczeństwo.

Kwalifikacje:
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

Doktor nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa, tytuł uzyskany na Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie.
Elitarne studia podyplomowe „Komunikacja międzykulturowa w bezpieczeństwie narodowym” prowadzone
w ramach współpracy między Akademią Obrony Narodowej i Uniwersytetem Warszawskim, prowadzone przez
praktyków kontaktu międzykulturowego, m.in. wysokiej rangi dyplomatów polskich i zagranicznych.
Absolwentka filologii polskiej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.
Certyfikowany trener (m.in. certyfikaty CCOE – Cimic Center of Excellence, Haga, CPdMZ w latach 2007, 2008,
2009, 2011, 2014, 2015, BYTMET 2014).
Autorka artykułów naukowych (m.in. „Deterioracja rodzimych kultur a pomoc humanitarna”, „Migracje XXI w.
a\ edukacja Wyzwania i zagrożenia dla edukacji w środowisku wielokulturowym”, „Between science and doctrine
– cultural stigmatization of criminal activities of European immigrants from MENA zone”, „Wybrane aspekty
imigracji do Polski w kontekście kryzysu migracyjnego”, „Between Cultural Security and International Business
Business Relations Between Poland and The Middle East”, „Nowe kierunki rozwoju VR VI i AI ujęcie
antropologiczne”, „Nielegalna emigracja ze strefy MENA do Unii Europejskiej w 2012 i 2013 roku”, „Zagrożenia
kulturowe i społeczne płynące z imigracji ze strefy MENA na początku XXI wieku w Unii Europejskiej”).
Autorka podręczników trenerskich i z zakresu ucyfrowienia kontaktów zawodowych i prywatnych.
Youtuberka, autorka serii edukacyjnej o autoprezentacji zdalnej w formie filmów zamieszczanych na platformie
Youtube.
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MARCIN WŁADYSŁAW SOBOTA
Prawnik, trener biznesu, konsultant
Doświadczenie
Podczas swojej pracy zawodowej zdobył wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie prawa
cywilnego, administracyjnego, prasowego postępowania administracyjnego etc.
Przeprowadza audyty dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego, z uwzględnieniem
ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa.
Był członkiem komisji przetargowych. Był jednym z partnerów (wraz z Radą OPZZ) Województwa Łódzkiego i Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej w projekcie pn. „Kompetentne kadry związkowe województwa
łódzkiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie
2.16 PO WER: usprawnienie procesu stanowienia prawa.
Jest autorem jednego z rozdziałów podręcznika dla członków dialogu społecznego w ramach projektu, pn „Skuteczni
uczestnicy dialogu społecznego”, pt. „Prawo samorządowe dla uczestników dialogu społecznego”. Jest autorem
jednego z rozdziałów podręcznika dla członków dialogu społecznego pt. „Ustawa o dostępie do informacji publicznej”,
w ramach Projektu „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego”.
W ramach Projektu „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego” jest autorem
szkoleń e-learningowych dla członków dialogu społecznego w następującej tematyce:-„Zasady działania i uprawnienia
organów samorządowych i rządowych – kompendium wiedzy dla osób uczestniczących w dialogu społecznym
z ramienia związków zawodowych”. –„Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – niezbędne informacje dla osób
uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych”. W ramach projektu, pn „Skuteczni
uczestnicy dialogu społecznego” jest autorem szkoleń e-learningowych, pt: „Dostęp do informacji publicznej dla
uczestników dialogu społecznego”
Wykształcenie
✓ Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa
✓ Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii
Specjalizacje
Prowadzone przez Trenera szkolenia dotyczą m.in.:
✓ Odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych za zobowiązania spółki.
✓ Obowiązków przedsiębiorcy związanych z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kontrahentów.
✓ Ochrony danych osobowych.
✓ Ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
✓ Umów cywilno-prawnych w obrocie gospodarczym.
✓ Procedury zamówień publicznych.
✓ Prawnych aspektów dostępu do informacji publicznej.
✓ Prawa autorskiego i pokrewnego w praktyce etc.
Wybrani Klienci
TVN S.A., Telewizja Polsat Sp. z.o.o, ALSTOM Power Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, BNP Paribas Oddział w Polsce,
INTER EUROPOL Piekarnia Szwajcarska S.A, HSBC Service Delivery Polska Sp. z o.o., Asseco Poland SA, Zakłady
usługowe EZT S.A., Mega Sp.z.o, CFT Precyzja, Mondial Assistant, Staffer Sp. z o.p., ENSK Bearings Polska, Robinson
Packing, Belingua, KATEI Poland S.A., Bolix S.A., Honeywell Sp. z.o.o, HSM Sp. z.o.o., Combros, Bergerat Monnoyeur
Sp. z o.o, Ponar Wadowice, Poczta Polska S.A., Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z.o.o, MCX Systems Spółka z o.o.,
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Asseco, VanityStyle Sp.z.o.o, PSA Finance Polska Sp. z.o.o, Interactive Solution Sp. z.o.o, Rolstar, Mobileformat Sp.
z.o.o, BYTMET, F5 KONSULTING, P4 Sp. z o.o., KTI Poland S.A., FINPOL, Comp S.A., Combros, Comarch S.A., Techpal Sp.
z o.o., Eaton Electric Sp. z o.o., Beeline Group, Mediastorm, HENSEN Polska Sp. z o.o., Cemex Sp. z o.o., PPMB Bosta
Beton, KYOTEK, MEGA Sp. z o.o., CS Caro Sp. z o.o., Technale Sp. z o.o., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, PKP
Energetyka Centrala, Zarząd Polskiego Portu Police Sp. z o.o., Kancelaria Lingwista, Agencja Rozwoju i Modernizacji
Rolnictwa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, Zakłady Usługowe
EZT S.A., Agencja Rezerw Materiałowych, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Park Kampinowski, NIK,
Komenda Główna Policji, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Komeda Wojewódzka w Łodzi, Kolejne
Mazowieckie, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Państwowa Straż Pożarna, Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Geologiczny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo
Infrastruktury, Ministerstwo Sprawiedliwości, Kancelaria Sejmu, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.,
Herlitz Sp. z o.o., Navikon SRY sp. z o.o., EduBroker Sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Narodowe Centrum
Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów, Someo, Hesinternational.
Styl pracy
Trener skupia się na praktycznym przekładzie wiedzy prawniczej na codzienny użytek. Dzieląc się swoją wiedzą
i doświadczeniem, pokazuje możliwości zabezpieczenia interesu każdego klienta.
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WYBRANE REFERENCJE HUMAN SKILLS
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WYBRANA LISTA KLIENTÓW HUMAN SKILLS
Zastrzeżone znaki towarowe oraz logo są własnością ich właścicieli i zostały użyte na stronie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.
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