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Moduł treningowy
Kompetencja: Autoprezentacja i wystąpienie publiczne

„Prezentacja stała się już prawdziwą sztuką, która rządzi się swoimi prawami – czas, abyś i Ty 

stał sie artystą w tej dziedzinie” 

Na naszych treningach dowiesz się w jaki sposób budować swój wizerunek podczas rozmowy z 

klientem czy prezentacji. Dzięki współpracy z trenerem nauczysz się w jaki sposób pozostać w 

kontakcie z rozmówcą lub publicznością, dowiesz się w jaki sposób przygotować się do wystąpienia 

publicznego i co zrobić, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony podczas konferencji.

Wszystkie treningi nastawione są na praktykę! Na każdym treningu będzie czas na to, aby  

uczestnicy zaprezentowali się przed grupą i przećwiczyli techniki, które przedstawił im trener.  

Trening pierwszy: „Autoprezentacja a wystąpienia publiczne – praktyczne ujęcie teorii.” 

26.09.2019 

Na pierwszym treningu sprawdziwy wejściowy poziom umiejętności wystąpień publicznych, a 

następnie trener opowie o najczęstszych błędach przeszkadzających w przeprowadzeniu skutecznej

prezentacji.

Trening drugi: „Język ciała oraz komunikacja niewerbalna podczas wystąpień publicznych i 

autoprezentacji.”

03.10.2019

Drugi trening poświęcony będzie komunikacji niewerbalnej. Często nawet bardzo doświadczeni 

mówcy niedoceniają w pełni siły języka ciała. Na tym treningu trener pokaże jak w prosty sposób 

zwiększych swoją autentyczność, zainteresować rozmówcę, podkreślić wagę danego komunkatu, 

czy też odciągnąć uwagę odbiorców od niepożądanego bodźca za pomocą odpowiednich gestów, 

mimiki twarzy czy odpowiedniego poruszania się po scenie. 

Trening trzeci: „Kontakt z audytorium podczas wystąpień publicznych.”

10.10.2019

Interkacja i reagowanie na sygnały od publiki to jeden z trudniejszych aspektów wystąpień 

publicznych, który często stanowi o skuteczności i sile przekazu treści jakie chciał przekazać mówca. 

Na tym treningu, 

uczestnicy szkolenia popracują trochę nad swoją kreatywnością, nauczą sie też w jaki sposób 



angażować publikę w swoje wystąpienia. 

Trening czwarty: Stres podczas prezentacji – wróg czy sprzymierzeniec? 

17.10.2019

Często we współczesnym świecie pojawiają się hasła wzywające do „zwalczania stresu”, podczas, 

gdy jest to naturalny biologiczny mechanizm, którego nie da sie zniwelować – ale za to można się z 

nim „oswoić, a nawet wykorzystać na swoją korzyść. Taki właśnie jest cel tego treningu, na którym 

uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznawać źródła swojego stresu, a następnie jak je kontrolować 

podczas wystąpień publicznych.

Trening piąty: Moc Twojego wizerunku

24.10.2019

Proces budowania swojego wizerunku to zbiór konkretnych zachowań, które można rozwijać lub 

wzmacniać. Dzięki nim można kształotwać relacje ze współpracownikami czy nowo poznanymi 

osobami, a także wpływać na ich decyzje, wybory i zachowania. Ta cała moc jest w Tobie, a nasi 

trenerzy pozwolą Ci ją odkryć.

Trening szósty: Wystąpienie końcowe oraz wdrażanie dalszego planu treningowego

31.10.2019

Końcowy trening jest swego rodzaju zwieńczeniem całego procesu. Podczas tych zajęc każdy z 

uczestników zaprezentuje się przed grupą i trenerem, którzy wspólnie udzielą danej osobie 

feedback oraz zaproponują nad czym jeszcze warto popracować. 
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