
Czy zastanawiał/a się Pan/i dlaczego wychodząc 
przed publikę odczuwamy stres i nie do końca 

osiągamy zamierzone cele?  

Czy jest Pan/i pewien/pewna, że panuje nad mową 
ciała oraz gestykulacją i posługuje się nimi   
w sposób świadomy, aby budować własny autorytet 

w relacjach z uczniami, ich Rodzicami i gronem 
pedagogicznym? 

 

 

 

 

 

 

 
Wystąpienia publiczne dla wielu osób są niezwykle 
wymagające m. in. ze względu na obawy przed 
trudnymi  pytaniami, które mogą paść ze strony 
odbiorców czy tremę przed wystąpieniami publicznymi. 
Gdy przemowa odbywająca się przed  szerokim gronem 
odbiorców nie przynosi zamierzonego  skutku 
zaczynamy zastanawiać się, jaki błąd  
w przygotowaniach popełniliśmy? 

 

Odpowiedzi na te i inne ważne pytania dotyczące 
autoprezentacji i wystąpień publicznych zostaną 
udzielone w praktyczny sposób na Szkoleniu, a korzyści 
z niego płynące będą nieocenione w pracy Dyrektora. 

 

KORZYŚCIU Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: 

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik: 

 

• Będzie wiedział, w jaki sposób wzmocnić 
autorytet Dyrektora szkoły 

• Będzie mówić w sposób bardziej przekonujący 

• Pozna etapy przygotowania się do wystąpień 
publicznych  

• Przećwiczy sztukę wystąpień publicznych 

• Będzie wiedzieć jak radzić sobie z tremą  
i stresem 

• Wzmocni siłę przekazu za pomocą poznanych 
gestów 

• Zbuduje klimat rozmowy opartej na zaufaniu 

• Będzie wiedział jak dbać o prawidłową emisję 
głosu. 

 

 

UCZESTNICY: 

 

Szkolenie skierowane jest do Dyrektorów szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych, którzy chcą zwiększyć 
skuteczność przekazu w komunikacji z uczniami, 
ich Rodzicami i  nauczycielami oraz poprawić 
jakość swoich wystąpień publicznych. 

 

 
Autoprezentacja  

i wystąpienia publiczne  
dla Dyrektorów szkół 

 



PROGRAM SZKOLENIA: 

 

Moduł I – WIARYGODNOŚĆ I AUTORYTET 

• Wygląd kompetentny w pracy i na 
wystąpieniu publicznym - elementy 
wpływające na jakość wystąpienia 

• Kontekst społeczny komunikacji 
niewerbalnej, nauka gestów 
wspomagających - gesty jako nośnik 
informacji 

• Sposoby zwiększenia własnej 
wiarygodności w komunikacji  
z uczniami, ich Rodzicami   
i współpracownikami 

 

Moduł II – WYSTĄPIENIE EFEKTYWNE CZY 
EFEKTOWNE? 

• Etapy przygotowywania się do wystąpień 
publicznych  

• Sposoby radzenia sobie z tremą  

• Jak poruszać się podczas wystąpienia 
publicznego 

 

Moduł III – INFORMACJA, RELACJA, 
DYPLOMACJA 

• Przyjmowanie i udzielanie informacji 
zwrotnych 

• Rodzaje pytań – adekwatne odpowiedzi 

• Trudne pytania – dyplomatyczne 
odpowiedzi 

• Podprogowe środki komunikacji 

• Nauka zwrotów dyplomatycznych 
pomagających wyjść z wielu opresji 

Moduł IV – BY GŁOS NIE RAZIŁ UCHA 

• Emisja głosu, praca nad prawidłową 
wypowiedzią – aparat mowy 
narzędziem komunikatu 

• Przygotowanie wypowiedzi 
zamkniętych – „kropki” w 
wypowiedziach. 

  

FORMA ZAJĘĆ: 

Zajęcia warsztatowe w sali przystosowanej 
do wystąpień publicznych, praca z kamerą  
– za zgodą uczestników, informacje zwrotne 
od Trenera i uczestników. 

 

Dlaczego warto wziąć udział  
w szkoleniu? 

 

Uczestnicy otrzymują: 
 

• udział w  szkoleniu przygotowanym  
na podstawie analizy potrzeb 
szkoleniowych 

• wiedzę, której nie ma w 
ogólnodostępnych czasopismach  
i podręcznikach 

• informację zwrotną na temat  swoich 
słabych i mocnych stron w zakresie 
wystąpień publicznych  

• możliwość nauki przez doświadczenie 

• indywidualne wskazówki Trenera 
należącego do wąskiego grona 
ekspertów w tej dziedzinie w Polsce. 

 

 

 
 

Autoprezentacja  
i wystąpienia publiczne  
dla Dyrektorów szkół 

 



Prowadzący: 
 

DOROTA PIANKO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. 
Ukończyła kurs trenerski w „Charme  
d’ ecole” z autoprezentacji i wystąpień 
publicznych. Wieloletni współpracownik 
firmy „Greenpol – Piotr Tymochowicz”  
w zakresie doradztwa personalnego  
i kreowania wizerunku. Obecnie 
współpracuje ze „Szkołą bycia publicznego 
Macieja Orłosia” jako wykładowca 
przedmiotu „Komunikacja niewerbalna, 
autoprezentacja i język ciała”. 

 

Trener z wieloletnim doświadczeniem, 
specjalizuje się w zagadnieniach związanych  
z profesjonalnym kreowaniem wizerunku  
i przygotowaniem menedżerów, doradców, 
polityków do efektywnego prowadzenia 
wystąpień publicznych. Posiada bogate 
doświadczenia w prowadzeniu warsztatów  
i konsultacji z komunikacji niewerbalnej  
i technik wywierania wpływu społecznego. 
 
 
 
 
Uwaga: Minimalna ilość uczestników wynosi 10 osób. W 
przypadku mniejszej liczby zgłoszonych osób, organizator 
podejmie decyzję o realizacji szkolenia lub przeniesieniu na 
inny termin. 

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin zajęć,  

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00 

Termin: 26-27 stycznia 2012 

 

Miejsce:  

Hotel 3 Światy, ul. Jana Kilińskiego 14A, Gliwice 

  

Cena szkolenia: 800zł* 
 

* Do podanych cen nie dolicza się podatku VAT w przypadku, 
gdy udział w szkoleniu jest finansowany  w  co najmniej 70 % 
ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach do 
podanej ceny należy doliczyć podatek VAT 23 %.   

 

 

 

Cena obejmuje: 

• analizę potrzeb szkoleniowych 

• materiały szkoleniowe dla uczestnika 

• przerwy kawowe, lunch 

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

Autoprezentacja  
i wystąpienia publiczne 
dla Dyrektorów szkół 


