
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Sztuka wystąpień publicznych i 
autoprezentacja z uwzględnieniem online 

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie 
autoprezentacja i wystąpienia publiczne oraz kreowanie 
wizerunku, również podczas wystąpień online. 
 
Uczestnicy podczas szkolenia: 

• Uświadomią sobie istotę autoprezentacji w wystąpieniach 
publicznych. 

• Poznają zasady występowania przed ludźmi i przed kamerą. 

• Dowiedzą się, jak należy przygotować się do wystąpienia 
publicznego i jak przygotować wystąpienie. 

• Uświadomią sobie zasady wystąpień online. 

• Uświadomią sobie własne gesty, mimikę i predyspozycje. 

• Nauczą się wykorzystywać „grę ciała” w wystąpieniach 
publicznych. 

• Uświadomią sobie rolę oddechu, artykulacji i emisji głosu w 
wystąpieniach i autoprezentacji. 

• Dowiedzą się, na czym polegają błędy i bariery w komunikacji 
z audytorium podczas wystąpienia. 

• Uświadomią sobie indywidualne schematy reagowania na 
stres w wystąpieniach publicznych i poznają techniki 
radzenia sobie ze stresem. 

 
Program: 
 

Moduł 1. Wystąpienia publiczne online. 
Cel: Uświadomienie uczestnikom podstawowych zasad online 
w wystąpieniach publicznych. 

• Praca z kadrem - jak ustawić kadr, żeby był 
wzmocnieniem przekazu. 

• Perspektywa – żabia, ptasia czy neutralna? 

• Światło - na co zwrócić uwagę, czego unikać. 

• Oko kamery - jak wykorzystać kamerę, żeby odbiorcy 
mieli poczucie, że przekaz jest kierowany do nich, a nie 
w próżnię. 

• Webinary, livy - jak je wykorzystać do budowania marki 
instytucji. 

Moduł 2. Zasady tworzenia wystąpień publicznych – scenariusz. 
Cel: Poznanie przez uczestników zasad wystąpień publicznych. 

• Jak zacząć i jak zakończyć (zamknąć) wystąpienie? 
(Kierunek, Korzyści, Fun) 

• Struktura budowania wystąpienia publicznego. 

 CELE I KORZYŚCI: 
Uczestnicy po szkoleniu: 

• Będą potrafili skuteczniej 
przygotować się do 
wystąpienia (prezentacji), a 
także skuteczniej 
zaprezentować siebie i swoją 
organizację. 

• Będą potrafili stworzyć 
scenariusz wystąpienia. 

• Będą potrafili „trafić” do 
różnego typu odbiorców. 

• Będą potrafili budować własną 
wiarygodność w oczach 

publiczności. 
• Będą znali zasady wystąpień 

online. 
• Będą bardziej pewni siebie. 
• Będą lepiej potrafili sobie 

radzić z lękiem i stresem przed 
wystąpieniem publicznym. 
 

PROWADZĄCY:  

Trener - szkoleniowiec (certyfikat II 
stopnia Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego); certyfikowany 
coach (certyfikat Multi Level 

Coaching); metodyk Szkoły Trenerów i 
Doradców Biznesu Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej w Warszawie; 

Mistrz Praktyk NLP; maratonka - 
zdobywczyni Korony Maratonów 

Polskich. Wielokrotnie występowała w 
roli eksperta w programach 
telewizyjnych i radiowych. 
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• Kotwice - jak zainteresować publiczność i sprawić, aby 
lepiej rozumiała i zapamiętała wystąpienie. 

• Schematy językowe w wystąpieniach publicznych. Jak 
mówić, a jak nie mówić, aby dobrze wypaść. 

• Zasady budowania kontaktu w trudnych sytuacjach. 

Moduł 3. Jak zostać charyzmatycznym mówcą? 
Cel: Uświadomienie uczestnikom istoty komunikacji 
interpersonalnej w wystąpieniach publicznych. 

• Istota autoprezentacji i wystąpień publicznych. 

• Psychologia pierwszego wrażenia 

• Mowa ciała: gesty – ich rola i znaczenie, mimika twarzy. 

• Techniki budowania kontaktu z audytorium. 

• Sposoby budowania własnej wiarygodności. 
Identyfikacja umiejętności i wewnętrznych zasobów w 
kontekście autoprezentacji i wystąpień publicznych. 

• Spójność i brak spójności w wystąpieniach publicznych. 

• „Nie suknia zdobi człowieka”, a jednak „Habit czyni 
mnicha” - Jak cię widzą tak cię piszą, czyli jak dbać o 
własny wizerunek i godnie reprezentować instytucję, w 
której pracuję. 

• Stres w wystąpieniach publicznych: identyfikacja 
indywidualnych schematów reagowania na stres. 

• Techniki radzenia sobie ze stresem w sytuacjach 
publicznych. 

 
 
 



  

 

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w 
formule on-line. 

 
Jak organizujemy szkolenie zamknięte stacjonarne? 
W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego w formule stacjonarnej Trener i koordynator szkolenie 
przyjeżdżają do Państwa w ustalonym terminie do siedziby Zamawiającego lub innym ustalonym 
miejscu.  
 
Cena szkolenia stacjonarnego wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 4100 zł netto zw. 
z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, 
ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni. 

 
Cena obejmuje: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i elektronicznej, 
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, 
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 
• Konsultacje poszkoleniowe. 

 
Jak organizujemy szkolenia zamknięte online? 
Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu 
wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub 
wszyscy przy komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził 
szkolenie z sali multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, 
prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa 
monitora lub w sali urzędu za pośrednictwem rzutnika multimedialnego. 
Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub 
czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i 
odpowiedzi. 
Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę 
internetową, (Google Chrome). Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być 
również słuchawki z mikrofonem lub głośniki. 

 
Cena szkolenia on-line wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 2800 zł netto zw. z VAT w 
przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, ust.1, 
pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni. 

 
Cena obejmuje: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji elektronicznej, 
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej, 
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 
• Konsultacje poszkoleniowe. 


