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Od kilkunastu lat szkolenia online stanowią
dużą część rynku szkoleniowego w Stanach

Świat szkoleń
online

Zjednoczonych,

Kanadzie

czy

Australii.

Pandemia koronawirusa kształtuje podobny
trend także w Polsce, gdzie stają się one ważną
częścią programów rozwojowych w biznesie.
Wieloletnie

doświadczenia

innych

krajów

wyznaczają inne podejście w szkoleniach
online w porównaniu z tradycyjną formą.
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Oszczędność

Merytoryka

Po pierwsze takie szkolenia są
krótsze,
ponieważ
znacznie
trudniej
skupić
uwagę
uczestników. Preferowane są
także mniejsze niż w przypadku
szkoleń stacjonarnych, grupy
szkoleniowe.

Po drugie, dominuje w nich
warstwa merytoryczna i praca nad
postawą.

Takie podejście daje duże szanse na realizację
postawionych przez organizację celów i satysfakcję
pracowników.

Firma

„Moderator”

przygotowała

ofertę szkoleń online zgodną ze sprawdzonymi
praktykami i propagowanym od lat nurtem szkoleń

Rozwój

Zaangażowanie

Po trzecie, uczestnicy doskonalą
swoje umiejętności pracując
asynchronicznie. Oznacza to, że
wykonują wyznaczone zadania
w różnym, dogodnym dla siebie
czasie,
między
spotkaniami
szkoleniowymi

Po czwarte, szkolenia online
wymagają dużego zaangażowania
uczestników

opartych na dowodach.
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Idea szkoleń
Z psychologicznego punktu widzenia rozwój powinien być całościowy i harmonijny
a więc obejmować różne sfery człowieka. Dlatego też proponujemy cykl szkoleń
związanych z ważnymi obszarami, których doskonalenie służy zarówno pracy
zawodowej jak i życiu prywatnemu. Zajmiemy się zatem poznawczą sferą a
zwłaszcza wiedzą i umiejętnościami przekonywania innych. Znajomość reguł
perswazji przyczyni się do większej sprawności społecznej. W drugim module
poznamy skuteczne metody pomocne w radzeniu sobie z emocjami. To szczególnie
ważna sfera wpływająca na dobrostan człowieka. Nasza efektywność osobista
zależy w dużej mierze od wytrwałości w realizacji zamierzeń i celów a więc siły woli.
Trzeci moduł poświęcimy więc sferze wolicjonalnej. Człowiek jest istotą społeczną.
Dlatego też sfera interpersonalna jest fundamentalna dla satysfakcjonujących relacji
społecznych.
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Jak skutecznie, bez manipulacji, oddziaływać na innych ludzi?
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Treści i efekty szkoleń
Jak wpływać na samą (samego) siebie?

Szkolenia

odpowiadają na pytania:

Co motywuje innych do współpracy?
Jak się efektywnie komunikować?
Kiedy asertywność jest wskazana?
Jak dawać informacje zwrotne, aby służyły budowaniu dobrych relacji?
Jak mądrze rozwiązywać konflikty?
W jaki sposób uprzedzać negatywne emocje?
Jak zwiększyć skuteczność w realizacji zamierzeń i celów?
Jak organizować pracę, aby mieć większą satysfakcję?
Jak ograniczać wpływ negatywnych emocji?
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Sfera poznawcza

Sfera poznawcza

I SZTUKA
PERSWAZJI

II

REGUŁY WPŁYWU SPOŁECZNEGO
W CODZIENNYM ŻYCIU

Treści:
Wpływanie na postawy
Zasady perswazji
Budowanie argumentacji
Ćwiczenia praktyczne

Treści:
Działanie praktyków wpływu społecznego
Sześć reguł Roberta Cialdiniego
Zastosowanie reguł w pracy i w domu
Ćwiczenia praktyczne

Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy będą:
Znali mechanizmy podejmowania decyzji
Potrafili budować argumentację
Potrafili stosować komunikaty mające na celu
przekonanie innych do współpracy

Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy będą:
Znali dobrze potwierdzone reguły wpływu
społecznego
Potrafili korzystać z poznanych reguł w codziennych
sytuacjach życiowych
Przekonani do użyteczności zdobytych wiedzy
i umiejętności
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Sfera poznawcza

III

Sfera interpersonalna

SZYBKIE PRZEKONYWANIE
INNYCH I SIEBIE

IV WZMACNIANIE
DOBRYCH RELACJI

Treści:
Wzbudzanie motywacji do działania
Metoda sześciu kroków
Wpływanie na własną motywację do zmiany
Ćwiczenia praktyczne

Treści:
Motywowanie ludzi do współpracy
Przekazywanie informacji zwrotnych w formule DeKAP
Nieoceniająca komunikacja
Ćwiczenia praktyczne

Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy będą:
Znali metodę szybkiego wywierania wpływu
Potrafili stosować metodę w kontaktach z innymi
Mieli większą świadomość własnej motywacji do
zmiany

Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy będą:
Wiedzieli jak motywować innych do współpracy
Potrafili korzystać z prezentowanych metod w praktyce
Byli przekonani o skuteczności poznawanych formuł
komunikacyjnych
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Sfera interpersonalna

V

ASERTYWNE I ELASTYCZNE
POROZUMIEWANIE SIĘ

Sfera interpersonalna

VI

KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZYWANIE
SPORÓW I KONFLIKTÓW

Treści:
Pełna ekspresja w komunikacji
Blaski i cienie asertywności
Ćwiczenia praktyczne

Treści:
Rodzaje konfliktów
Strategie rozwiązywania sporów i konfliktów
Efektywne ingerowanie w konflikty innych osób
Ćwiczenia praktyczne

Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy będą:
Znali
uniwersalne
metody
efektywnego
porozumiewania się
Potrafili stosować omawiane metody
Mieli świadomość skuteczności omawianych
podczas szkolenia narzędzi komunikacyjnych

Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy będą:
Znali źródła i strategie rozwiązywania konfliktów
Mieli świadomość własnej roli w sporach między
innymi osobami
Potrafili dobierać adekwatne metody do rodzaju
konfliktu
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Sfera wolicjonalna

VII SIŁA WOLI - BUDOWANIE
WYTRWAŁOŚCI W DZIAŁANIU

Sfera wolicjonalna

VIII TWORZENIE
DOBRYCH NAWYKÓW

Treści:
Zjawisko prokrastynacji – odkładania na później
Metoda OTIUM w weryfikacji marzeń
Techniki wzmacniające codzienną realizację zadań
Ćwiczenia praktyczne

Treści:
Pętla nawyków
Metoda WOOP w pokonywaniu barier realizacji celów
Flow – działania dające satysfakcję
Ćwiczenia praktyczne

Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy będą:
Świadomi anatomii odkładania na później
Potrafili stosować użyteczną metodę tworzenia
celów
Potrafili stosować proste techniki wzmacniające
wytrwałość i siłę woli

Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy będą:
Mieli świadomość wewnętrznych barier w realizacji
zadań i celów
Znali mechanizmy tworzenia dobrych nawyków
Potrafili
zaplanować
aktywności
dających
konstruktywne nawyki i poczucie satysfakcji
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Sfera emocjonalna

Sfera emocjonalna

IX PANOWANIE
NAD EMOCJAMI

X

ZARZĄDZANIE SYTUACJAMI
WYWOŁUJĄCYMI EMOCJE

Treści:
Osobowość a emocje
Wpływ emocji na realizację zadań i uczenie się
Poznawcze techniki w radzeniu sobie z emocjami
Ćwiczenia praktyczne

Treści:
Technika planowania samoregulacji
Metoda trzech kroków
Rozbrajanie emocji innych
Ćwiczenia praktyczne

Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy będą:
Rozumieli skąd biorą się negatywne emocje
Znali użyteczne metody osłabiania negatywnych
emocji
Potrafili stosować omawiane metody w naturalnych
sytuacjach życiowych

Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy będą:
Znali metody nieinwazyjnego reagowania na
emocje innych
Potrafili korzystać z metody trzech kroków
Potrafili stosować działania prewencyjne w środowisku
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Technologia

40

Organizacja

Każde ze szkoleń może być realizowane w wersji
2x3 godziny.
Preferowana wielkość grupy 6-10 osób.
Szkolenie wpieramy indywidualnymi konsultacjami
online.

Pracujemy zdalnie korzystając w bezpiecznych,
sprawdzonych narzędzie technologii informacyjnej.
Oferujemy własne narzędzia do wideo i audiokonferencji,
jak i dostosowujemy się do wymagań technologicznych
klientów.
Wykorzystujemy szeroki wachlarz narzędzi zdalnych dla
zwiększenia skuteczności działań.
Wspieramy uczestników w wyzwaniach
technologicznych.
Udostępniamy wszystkie materiały w formie zdalnej.
Pracujemy również w formacie blended learning.
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Sławomir Jarmuż

Agnieszka Kotarba

Służę innym swoją wiedzą i
doświadczeniem. I już. Doktor
psychologii, trener, coach,
nauczyciel akademicki.

Uczę, jak szkolić i zarządzać. Robię
to z pasją i psychologicznym
wyczuciem. Trenerka, coach,
psycholog.

Andrzej Kaźmierczak

Malva Gąsowska

Pomagam innym lepiej
komunikować się w pracy i w życiu.
Wiem, jak skutecznie wykorzystać
wiedzę o perswazji. Trener, coach,
absolwent Komunikacji społecznej.

Inspiruję ludzi do mądrych zmian.
Pracuję z grupami i jednostkami w
środowisku międzynarodowym.
Trenerka, coach, lingwistka.
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Zespół trenerów

Paweł Gąsowski

Znam się dobrze na zarządzaniu i
projektach. Robię to na co dzień z
sukcesami, także międzynarodowymi.
Menedżer, trener, coach.
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Jesteśmy firmą doradczo szkoleniową, która powstała w 1995 roku. Nasze działania zgodne są z podejściem
opartym na dowodach (evidence based training), co oznacza kierowanie się możliwie najsilniejszymi
dowodami w zakresie treści i metod prowadzonych szkoleń. Doskonalimy kompetencje, negocjacyjne,
menedżerskie, sprzedażowe, trenerskie i inne. Moderator prowadzi Szkołę Trenerów Biznesu (61 edycji),
Szkołę Coachingu Menedżerskiego (20 edycji) oraz Szkołę Project Managera (8 edycji).
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O firmie

Do firm, które skorzystały z oferty szkoleń, warsztatów i usług doradczych Moderatora należą:

i wiele innych. Wydajemy też książki o tematyce biznesowej i psychologicznej wspierające działania
szkoleniowe i doradcze.
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Kontakt
Konrad Bednarek

bednarek@moderator.edu.pl

Specjalista ds. szkoleń

+48 728 963 4717

Moderator sp. z o.o.

szkolenia@moderator.edu.pl

ul. Św. Józefa 1/3
50-329 Wrocław
NIP: 8982197272

+48 728 963 417
www.moderator.edu.pl
www.moderator-online.edu.pl

www.facebook.com/moderatorszkolenia
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