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EKSPLOZJA KONTROLOWANA 
- wystąpienia publiczne 

 
 

2 dni – 16 godz. dyd. 
 

We współczesnym świecie biznesowym, łatwość nawiązywania i podtrzymywania relacji, prezentowania swojego 

zdania, przekonanie do swoich racji, sprzedawanie idei, wizji, misji, strategii jest kluczową umiejętnością. 

Umiejętność ta decyduje o skuteczności w działaniach biznesowych i w życiu prywatnym. 

CEL EDUKACYJNY 

Poznanie Umysłowej Metody Prezentowania J. Weissmana - pokonanie strachu i zdobycie umiejętności świadomej 

kontroli nad swoim wystąpieniem publicznym. 

 Osoby, do których będziesz przemawiać zapamiętają więcej informacji z twojego wystąpienia! 

 Twój głos i Twoja sylwetka podniosą efektywność przekazu! 

 Twoje wystąpienia publiczne będą skuteczne a trudne pytania "z publiczności” przestaną być problemem! 

RAMOWY PROGRAM 

 Kształtowanie umiejętności poprzez dostarczenie narzędzi w obszarze trzech dynamik: 

werbalnej, wokalnej, wizualnej (WWW). 

 Określanie ram prezentacji – „narodziny opowieści”. 

 Stosowanie metafor i analogii w narracji: 

• „liczby w przyjemnej oprawie”, 

• „reguła trzech”. 

 Paradoks strefy komfortu. 

 Nastawienie na TY, ERA, P&F. 

 Organizacja i współpraca z multimediami, grafią i innymi pomocami wykorzystanymi w trakcie wystąpień 

publicznych. 

 Analiza indywidualnych wystąpień uczestników (praca z kamerą, stopklatka).   
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EFEKTY/PRODUKTY 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, każdy jego Uczestnik zdobędzie umiejętności pozwalając mu na: 

 swobodne przemawianie, 

 bycie pewnym siebie w trakcie wystąpień, 

 radzenie sobie z trudnymi pytaniami ze strony publiczności. 

Warsztaty pozwolą także na zwiększenie przez uczestników skuteczności w przyszłych działaniach biznesowych 

oraz w życiu prywatnym. 

Każdy uczestnik szkolenia, który będzie obecny w min. 80% zajęć, otrzyma Certyfikat udziału w szkoleniu. 

W przypadku Uczestnika, którego udział w szkoleniu będzie dofinansowany z funduszy EFS, otrzyma on również 

Zaświadczenie o udziale w usłudze szkoleniowej, celem okazania Operatorowi środków i rozliczenia się z otrzymanego 

dofinansowania. 

ADRESACI SZKOLENIA 

Warsztaty adresowane są do osób, które chcą świadomie kształtować swój wizerunek i rozumieć zasady rządzące 

procesem komunikacji interpersonalnej. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą skutecznie przemawiać oraz zwiększyć 

swój potencjał - zarówno w życiu zawodowym jak i w prywatnym. Do wszystkich inwestujących w swój rozwój, 

pragnących ciągle pogłębiać wiedzę, zdobywać nowe umiejętności i kwalifikacje. 

SYLWETKA TRENERA 

Terapeutka, certyfikowany trener i konsultant w zakresie nauczania i kształtowania technik menadżerskich. Trener 

studiów podyplomowych, trener MBA, członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy 

Transakcyjnej z siedzibą w Krakowie, wykładowca uczelni wyższych. Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki 

Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: Terapii Gestalt, Psychologii Binzesu, Public 

Relations, Studium Trenerów Grupowych. Posiada Certyfikaty z zakresu m.in.: Analizy transakcyjnej w praktyce 

organizacyjnej, zespołowej i indywidualnej, Trenera umiejętności psychospołecznych, Rekrutacji i Selekcji, Diagnozy 

Assessment and Development Center. Jej pasją zawodową jest Analiza Transakcyjna w zarządzaniu, w zakresie, której 

aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności (certyfikacja ICDTA International Centre for Developmental Transactional 

Analysis). 

 

 

W przypadku chęci realizacji szkolenia zamkniętego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa, dofinansowanego z EFS lub nie, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem 

Szkoleń WSH. 


