
Czy zastanawiał/a się Pan/i dlaczego podczas 
komunikacji pomiędzy Szkołą a partnerem 
zewnętrznym nie do końca możliwe jest 
osiągnięcie zamierzonych celów? 

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 czy reprezentowanie szkoły 
na spotkaniach formalnych dla wielu osób jest 
niezwykle wymagające m. in. ze względu na 
obawy przed trudnymi  pytaniami, które mogą 
paść ze strony odbiorców czy nieznajomość 
technik obrony przed manipulacją. 

 Gdy nasze starania nie przynoszą 
zamierzonego  skutku zaczynamy zastanawiać się, 
jaki błąd  popełniliśmy? 

 

Odpowiedzi na te i inne ważne pytania dotyczące 
autoprezentacji, technik wywierania wpływu  
i negocjacji, zostaną udzielone w praktyczny 
sposób na Szkoleniu, a korzyści z niego płynące 
będą nieocenione w pracy Dyrektora szkoły. 

 

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 praktyczne zastosowanie struktur 
języka perswazji 

• Dowie się jak bronić się przed manipulacją 

• Udoskonali umiejętność komunikacji  
z partnerem zewnętrznym 

• Będzie reprezentował szkołę na spotkaniach 
formalnych w sposób bardziej efektywny 

 

UCZESTNICY: 

 

Szkolenie skierowane jest do Dyrektorów szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych, którzy chcą zwiększyć 
skuteczność przekazu w komunikacji z uczniami, 
ich Rodzicami,  nauczycielami i partnerami 
zewnętrznymi  oraz poprawić skuteczność 
swoich wystąpień publicznych w relacjach  
z przedstawicielami władz miasta i instytucji 
oświatowych. 

 

Jak bronić interesów szkoły? 
- techniki wywierania wpływu, skuteczna 

argumentacja, negocjacje  



PROGRAM SZKOLENIA: 

 

Moduł I - WIARYGODNOŚĆ I AUTORYTET 

 

• Świadomość własnego wizerunku - 
elementy wpływające na jakość 
wystąpienia 

• Wpływ komunikacji niewerbalnej na 
jakość komunikacji 

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

• Samodoskonalenie indywidualnych 
kompetencji i umiejętności 
interpersonalnych  

 

Moduł II - TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU  
                    I SIŁA PERSWAZJI 

 

• Warsztat praktycznego zastosowania 
struktur języka perswazji w celu 
podniesienia skuteczności i  efektywności: 
- prezentacji i przemówień 
- negocjacji  
- przewodzenia współpracownikom oraz 
uczniom 
- rozwiązywania problemów 

• Techniki obrony przed manipulacją 

 

 

Moduł III – NEGOCJACJE Z ELEMENTAMI 
SKUTECZNEJ ARGUMENTACJI 

 

• Rozmowy w oparciu o reguły 
budowania pozytywnego wrażenia 

• Reprezentowanie interesów szkoły na 
spotkaniach formalnych 

• Elementy procesu negocjacji 

• Techniki argumentacji 

• Granice ustępstw w rozmowach 
negocjacyjnych. 

 

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. 

 

Jak bronić interesów szkoły? 
- techniki wywierania wpływu, skuteczna 

argumentacja, negocjacje  



Prowadzący: 
Adam Moszyński  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Specjalista w zakresie zarządzania czasem, 
technik wywierania wpływu oraz sztuki 
perswazji. Posiada umiejętności i wiedzę  
z zakresu skutecznej komunikacji 
międzyludzkiej, aktywnego słuchania, 
delegowania uprawnień, zarządzania 
kapitałem ludzkim, określania swoich słabych  
i mocnych stron. Posiada wieloletnie 
doświadczenie w prowadzeniu konsultingu 
oraz szkoleń.  Jest autorem programu 
„Techniki wywierania wpływu” realizowanego 
w ramach projektu „Synergia – rozwój  
i wsparcie”. Współpracował z Wyższą Szkołą 
Bankową w Chorzowie oraz Śląską Wyższą 
Szkołą Zarządzania im. gen. J. Ziętka  
w Katowicach. 
 
 
 

Zgłoszenie udziału 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: ilość miejsc ograniczona, 
grupa szkoleniowa liczy max. 15 osób 

 
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy 
o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej 
do 8 maja 2012 r. na adres: 

mariola.glab@mdscentrum.pl  
 
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  
                 dydaktycznych zajęć 

 

Godziny zajęć: 9:00 – 15:00 

Termin: 14-15 maja 2012 

 

Miejsce:  

Siedziba MDS Centrum,  Gliwice, ul. Plebiscytowa 1 

  

Cena szkolenia: 500zł* 
 

* 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 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

Jak bronić interesów szkoły? 
- techniki wywierania wpływu, skuteczna 

argumentacja, negocjacje  
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