Centrum szkoleniowo - coachingowe
Rozwiń skrzydła swoje i swojej ﬁrmy!

EDYTA WALĘCIAK - SKÓRKA
– trener, coach, mówca motywacyjny, menadżer.
Właścicielka Centrum szkoleniowo - coachingowego „Wyższy Poziom”
i założycielka Akademii Projektantek Przyszłości.
Vice Dyrektor ICF Polska Oddział Śląsk.
Autorka bestsellerowej książki „JUTRO ZACZYNA SIĘ DZIŚ, czyli jak zaprojektować swoją wymarzoną przyszłość”,
a także cyklu artykułów do Biuletynu Coacha, Coachingowego Panelu Ekspertów BEMASTER oraz Zwierciadła. Współautorka
poradnika ”W sukience do sukcesu”.

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia kompetencji menadżerskich: skuteczny lider, budowanie
efektywnych zespołów, skutecznej autoprezentacji i wystąpień publicznych, komunikacji interpersonalnej, zarządzaniu sobą
i zadaniami w czasie, rozpalaniu i utrzymywaniu motywacji a także efektywności osobistej. Jest ekspertem profesjonalnej obsługi
Klienta oraz certyﬁkowanym Mistrzem Gry szkoleniowej Twierdza Poznań.
Od lat prowadzi praktykę coachingową – pracuje zarówno z Klientami indywidualnymi – dream coaching, jak i biznesowymi, dla których wyspecjalizowała się w coachingu kariery oraz team coachingu.
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i studiów podyplomowych Psychologia
w Biznesie w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, a także Szkoły Trenerów Brainstorm we współpracy z Krakowską Szkołą
Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Uczyła się od takich mistrzów jak:

Tony Robbins

*zdjęcia pochodzą z serisu Twitter

Nick Vujicic

Les Brown

Brian Tracy

W swojej pracy wykorzystuje wykształcenie, nabyte umiejętności, osobiste doświadczenia i skuteczne narzędzia
z zakresu psychologii, socjologii, NLP, organizacji i zarządzania.
Swoje doświadczenie zawodowe budowała przez ponad 20 lat pracując m.in. w jednej z największych ﬁrm logistycznych
w Europie, gdzie koordynowała pracę kilkudziesięciu jednostek organizacyjnych i pełniła rolę trenera wewnętrznego. Była
członkiem wielu zespołów projektowych i komisji odpowiedzialnych za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz utrzymanie na
satysfakcjonującym poziomie kluczowych wskaźników efektywności spółki, w tym wyników sprzedażowych i wskaźników jakości.
Organizowała imprezy kulturalne i wydarzenia na kilkaset osób, a także sprawdziła się w roli aktorki i konferansjera.
Jest członkiem ICF Polska i ICF Global oraz sympatykiem Stowarzyszenia Trenerów Zarządzania Matrik. Laureatka
prestiżowej nagrody „Kobieta Charyzmatyczna” w dwóch kategoriach: Kobieta Przedsiębiorcza oraz Kobieta Społeczna obok
takich osób jak Kayah, Dorota Wellman, Justyna Kowalczyk, Anna Dymna czy Ludmiła Jama-Voigt.
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CO WYRÓŻNIA WYŻSZY POZIOM?
Wyższy Poziom został założony, by świadczyć wysokiej jakości usługi szkoleniowo-coachingowe. Jego misją jest
współuczestniczenie w osiąganiu sukcesów swoich Klientów, poprzez wspieranie ich w dążeniu do realizacji zamierzonych celów.
Dziś, w dobie konkurencyjności i uniﬁkacji produktów, usług i cen, największym potencjałem ﬁrmy są dobrze wyszkoleni,
zmotywowani i zaangażowani pracownicy, którzy pod przywództwem charyzmatycznych liderów skutecznie realizują wizje ﬁrmy.
To właśnie oni decydują o konkurencyjności ﬁrmy na rynku.

SZKOLENIA
DLA BIZNESU

COACHING

GRA
SZKOLENIOWA

AKADEMIA
PROJEKTANTEK
PRZYSZŁOŚCI

Oferowane przez Wyższy Poziom programy szkoleniowe i business coaching otwierają ﬁrmom nowe możliwości. Pobudzają menadżerów i pracowników do rozwoju i kreatywności, zachęcają do pokonywania ograniczeń i wychodzenia ze strefy komfortu,
wzmacniają motywację do działania i podnoszą jakość wykonywanej pracy. Dzięki temu Klienci otrzymują wymierne efekty.
Wyższy Poziom to gwarancja skuteczności. To nie tylko nowa wiedza i produktywne narzędzia, ale przede wszystkim
kompetencje, innowacyjność i pasja.
To inspiracja do zmian i kompas, pokazujący ﬁrmom właściwy kierunek na drodze do sukcesu.
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REFERENCJE
SZKOLENIA
„...szkolenie - Skuteczna komunikacja w zespole - było przeprowadzone w sposób profesjonalny, było bardzo dynamiczne
i przyniosło wymierne rezultaty. Polecam współpracę z Panią Edytą…”
Dariusz Dzielicki, Dyrektor Departamentu Systemów Przemysłowych WASKO

"Podziękowanie dla Pani Edyty Walęciak-Skórki za szczególny wkład w rozwój kompetencji zawodowych pracowników Poczty
Polskiej S.A. i zaangażowanie w realizację szkoleń - Profesjonalna Obsługa Klienta."
Paweł Włoch - Członek Zarządu Poczta Polska S.A.
"Zadawanie właściwych pytań to sztuka, którą Pani Edyta Walęciak-Skórka opanowała do perfekcji. Miałam przyjemność
pracować z Edytą jako coachem i trenerem - gorąco polecam, gdyż Edyta jest profesjonalistką, zarówno w jednej jak i drugiej
roli.”
Aneta Polak - Brand Manager Institut Esthederm

COACHING
„… przeanalizowałem realizowane i planowane projekty biznesowe, a także wypracowałem dla nich najlepsze rozwiązania.
Efektem… było osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników... Każdemu menadżerowi, który chce podnieść efektywność, polecam
coaching z Edytą.”
Michał Skop, Dyrektor Ekonomiczny FOTOJOKER
„Szczerze polecam coaching z P. Edytą Walęciak-Skórką. Ogromna wiedza merytoryczna i bardzo wysoki profesjonalizm…
Każdemu polecam przygodę z odkrywaniem siebie… Jeszcze raz dziękuję”
Karol Froń, Właściciel Contact Center One
“Edyta to bardzo profesjonalny coach. Łączy duży poziom empatii z doskonałym wyczuciem potrzeb klienta. Prowadzi proces
coachingowy nie tylko w pełni profesjonalnie - jest również dla klienta bezpiecznym oparciem. Doskonale się sprawdza zarówno w biznes, jak i life coachingu. Polecam tego coacha.”
Jarosław Gibas - pisarz, socjolog, dziennikarz.

AKADEMIA
PROJEKTANTEK PRZYSZŁOŚCI
" … Czas bardzo owocny… Dla mnie osobiście szkolenie to stało się wielkim krokiem naprzód, w drodze do realizowania siebie.
Idę dalej śmiało tą drogą! Polecam gorąco to szkolenie wszystkim, którzy chcą spełniać swe marzenia i zmienić swoją
przyszłość!”
Anna Małecka - ﬁlozof, współzałożyciel Szkoły Demokratycznej w Tychach
„ Pani Edyta dała się poznać jako bardzo dobry trener z zakresu kompetencji miękkich. Szkolenie było przeprowadzone profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem. Nasza ﬁrma poleca serdecznie szkolenia organizowane przez Panią Edytę WalęciakSkórka.”
Monika Tańska - Prezes MT Business
„Warsztaty był dla mnie niezwykle wartościowym doświadczeniem. … Głęboko wierzę, że dzięki takim osobom jak Pani Edyta
Walęciak-Skórka kobiety będą miały więcej odwagi i wiary w to, że mogą mieć pełny wpływ na jakość swojego życia
i zrealizować to, o czym marzą. Dziękuję.”
Barbara Prokop – Specjalista ds. Jakości Vini
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SZKOLENIA
DLA BIZNESU
Profesjonalna obsługa Klienta
Skuteczny Lider
Zarzadzanie sobą i zadaniami w czasie
Skuteczna komunikacja interpersonalna w biznesie
Budowanie efektywnych zespołów
Mistrz autoprezentacji i wystapień publicznych

Każde ze szkoleń może zostać spersonalizowane wedle wskazówek. Na życzenie, tworzymy od podstaw indywidualne
projekty szkoleniowe dostosowane do potrzeb, uwarunkowań oraz specyﬁki działania ﬁrmy.
Realizujemy szkolenia jedno i kilkudniowe, zarówno w siedzibie ﬁrmy, jak i wyjazdowe. Prowadzimy także szkolenia
indywidualne (1 : 1). Cechuje nas profesjonalizm, otwartość, elastyczność i kreatywność. Naszym podstawowym celem jest
dbanie o kapitał intelektualny ﬁrmy.
Szkolenia mają charakter warsztatowy, podczas których kładziemy nacisk na praktykę. Oznacza to, że uczestnicy
dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia. Narzędzia wykorzystywane w trakcie
szkoleń to m.in. mini wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, inscenizacje, koncepcyjna praca w grupach, dyskusja
moderowana, case study, symulacje, burze mózgów oraz poszkoleniowe zadania rozwojowe.
Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje imienny certyﬁkat oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej.

“ Zdolność uczenia się szybciej od swojej konkurencji może być jedyną
długotrwałą przewagą jaką nad nimi posiadasz.” Arie de Gaus
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SZKOLENIA
DLA BIZNESU

PROFESJONALNA
OBSŁUGA KLIENTA

Peter Drucker, ekspert ds. zarządzania, powiedział: mamy tylko jednego szefa i jest nim nasz Klient. Może on pozbawić pracy
każdego z nas, wystarczy, że przestanie u nas kupować. Słysząc te słowa, uświadamiamy sobie jak ważne jest doskonalenie technik
kontaktu z Klientem.
Dzisiaj, w dobie tak dużej konkurencji i porównywalnej jakości produktów i usług, czynnikiem decydującym o przewadze
rynkowej jest sposób obsługi Klienta. Nie wystarczy już być tylko sprzedawcą bądź doradcą. Klient oczekuje znacznie więcej. Potrzebuje fachowca i przewodnika, który oprócz solidnej wiedzy zapewni mu bezpieczeństwo i wsparcie. Kogoś, kto go wysłucha i zrozumie oraz wskaże najlepsze rozwiązanie. Kogoś, komu będzie chciał zaufać. Kogoś, do kogo będzie chciał powrócić. I w końcu kogoś,
do kogo przyprowadzi swoich najbliższych i znajomych.
Szkolenie Profesjonalna obsługa Klienta uczy jak kształtować prokliencką postawę by budować pozytywne i długotrwałe
relacje z Kientami.

C E LE SZKOLE NIA
•
•
•
•
•
•
•

Podniesienie jakości obsługi i satysfakcji Klientów.
Wykształcenie zachowań komunikacyjnych umożliwiających profesjonalną obsługę każdego Klienta w każdej sytuacji.
Nabycie umiejętności rozpoznawania typów Klienta i dedykowanej im obsługi.
Poznanie skutecznych narzędzi wspomagających profesjonalną obsługę Klienta – bezpośrednią i telefoniczną.
Zwiększenie umiejętności diagnozowania potrzeb Klienta.
Poznanie technik wspierających zachowania asertywne w radzeniu sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.
Budowanie profesjonalnego wizerunku ﬁrmy wśród Klientów.

PROGRA M SZKO LE N IA
1. Zasady kontaktów z Klientem:
Potrzeby Klientów w zakresie jakości obsługi
Rola przekonań w podejściu do Klienta i standardów obsługi
Poziomy satysfakcji Klientów

2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku pracownika:
Dress Code pracownika

Wygląd stanowiska pracy

Świadome budowanie efektu pierwszego wrażenia

3. Komunikacja bezpośrednia z Klientem:
Zasady skutecznej komunikacji
Pozbywanie się barier komunikacyjnych
Metody zwiększające satysfakcję Klienta

Budowanie raportu

4. Techniki aktywnego słuchania:
Wielka 5 w procesie obsługi – otwarcie, identyﬁkacja potrzeb, prezentacja rozwiązania, reakcja na obiekcje, ﬁnalizacja.
Metody prezentacji usługi lub produktu
Obsługa za pomocą języka korzyści
Słownictwo sukcesu kontra zabójcy komunikacji

5. Psychologia obsługi Klienta:
Typologia Klientów

Style zachowań i sposoby radzenia sobie z nimi
Systemy reprezentacji i metody ich rozpoznawania
Metaprogramy z instrukcją obsługi

6. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych z Klientami:
Różnice między rozmową telefoniczną a bezpośrednią
Złote zasady komunikacji przez telefon
Trudności w rozmowach telefonicznych

7. Techniki asertywne w komunikacji z trudnym Klientem:
Trudny Klient – kto to taki?
Skuteczne radzenie sobie z obiekcjami Klienta
Komunikacja z poziomu JA
Technika zdartej płyty
Czterostopniowa procedura wyrażania emocji

8. Stres i negatywne emocje w pracy z Klientami:
Sposoby radzenia sobie ze stresem
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SZKOLENIA
DLA BIZNESU

SKUTECZNY LIDER
W dzisiejszych czasach to człowiek świadczy o przewadze konkurencyjnej, wszystko inne – produkt, usługę, technologię czy
model biznesowy – można skopiować. Dlatego to jak ﬁrma będzie się rozwijać, zależy od tego jacy liderzy będą dla niej pracować.
Prawdziwy lider swoją postawą potraﬁ tak oddziaływać na pracowników, że zaczynają oni w pełni utożsamiać się z przedstawioną im
wizją. Buduje strategię i plan działania, świadomie prowadzi swoich ludzi na koleje etapy rozwoju i sam nieustannie się rozwija.
To natomiast skutkuje dużo większym zaangażowaniem Zespołu w osiąganie założonych celów i wzrostem efektywności.
Na tym szkoleniu nauczysz się jak być liderem przez duże „L”. Dowiesz się jak inspirować ludzi, wykorzystywać ich potencjał
i przenosić siebie, zespół i ﬁrmę na wyższy poziom.

C ELE SZKO LE NIA
•
•
•
•
•

Doskonalenie umiejętności menadżerskich.
Poznanie cech prawdziwego lidera.
Nabycie umiejętności przewodzenia grupie ludzi.
Wykształcenie zachowań umożliwiających skuteczne kierowanie zespołem.
Poznanie technik motywacyjnych i komunikacyjnych.

PRO GRA M SZKO LE N IA
1. Różnica pomiędzy zarządzaniem a przywództwem:
Czym jest zarządzanie?

Czym jest przywództwo?

Czego potrzebujesz dzisiaj?

2. Skąd się biorą liderzy:
Kompetencje lidera

Cechy osobowe lidera

Budowanie autorytetu lidera

Autoanaliza – Ja lider

3. Cztery role lidera:
Lider wizjoner

Lider strateg

Lider uczeń

Lider coach

4. Misja lidera, Zespołu i Organizacji:
Komu pomagamy?

W jakim zakresie?

Co otrzymują?

Co my otrzymujemy?

5. Budowanie przewagi konkurencyjnej:
Umiejętność rozwiązywania problemów

Zarządzanie rezultatami

Praca z celami

Zarządzanie talentami

6. Narzędzia coachingowe wspierające pracę lidera:
Złote zasady Zespołu

KOJAK

Góra postaw

Drabina do sukcesu

High dream, low dream

7. Ja jako lider:
Moje umiejętności

Zmiana paradygmatów

Lista ToDo

Deklaracja lidera
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SZKOLENIA
DLA BIZNESU

ZARZĄDZANIE SOBĄ
I ZADANIAMI W CZASIE

M. Hinzberg w Kanadzie i W. Kieżun w Polsce przeprowadzili badania zarządzania czasem, z których wynika, że menadżerowie
i dyrektorzy wykonują od 43 do 583 różnych czynności dziennie, zamiast 10 – 15. Skutkiem takiego błędnego zarządzania czasem jest
brak koncentracji i spontaniczna skłonność do przepracowywania się. Zaobserwowano też niski stopień świadomego planowania pracy
przez osoby na stanowiskach kierowniczych, czego wynikiem jest realizacja zaledwie 20% zaplanowanych czynności (powinno być 60 –
70%). Udowodniono, że menadżerowie przyswajają zbyt wiele nieistotnych informacji, które nie są wcześniej odpowiednio
selekcjonowane. Zbyt mało rutynowych zadań jest delegowanych do pracowników niższego szczebla, co prowadzi do przepracowania i
często frustracji.
Czytając powyższe uwidacznia się fakt, iż zarządzanie komórką organizacyjną stawia przed menadżerem niełatwe wyzwania, jak
sprawnie zaplanować i zrealizować wszystkie powierzone zadania. Umiejętność zarządzania sobą i zadaniami w czasie to podstawowa
umiejętność, która pozwoli Tobie i Twoim pracownikom na ukończenie wszystkich zadań w terminie, a także wygospodarowanie tak
ważnego czasu dla siebie.
Szkolenie uczy jak znaleźć brakujący czas, jak zaplanować swój tydzień pracy, jak uniknąć najgroźniejszych złodziei czasu.
Dodatkowo prezentujemy narzędzia, które pomogą zwększyć efektywność i wydajność całego Zespołu.

C ELE SZKOLE NIA
•
•
•
•
•

Poznanie sekretu powiększania ilości czasu.
Nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania.
Nabycie umiejętności efektywnego delegowania zadań.
Nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu.
Poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem i zwiększających efektywność i wydajność pracy.

PROGRA M SZKO LE N IA
1. 10 największych błędów w zarządzaniu czasem.
2. Wyznaczenie celów - jak skonstruować cel by przybliżyć jego realizację:
SMART

Zasada 60/20/20

Cele krótko- i długoterminowe

3. Zarządzanie priorytetami:
Diagram Eisenhowera

Zasada Pareta

Metoda ABC

4. Zasady planowania:
Reguła 60/40

Metoda ALPEN

Prawo Parkinsona

Efekt piły

Krzywa wydajności w ciągu dnia

5. Złodzieje czasu :
Kto kradnie Twój czas?

Jak się skutecznie zabezpieczyć?

Rola autokontroli

6. Przyczyny i metody walki z odkładaniem zadań na później:
Prokrastynacja kontra lenistwo

Główne przyczyny odkładania zadań w czasie

Sprawdzone metody radzenia sobie z prokrastynacją

7. Delegowanie zadań:
Reguła zlecania zadań

Korzyści z delegowania zadań
Harmongram zadań

Model rozmowy delegującej

8. Narzędzia pomocne w zarządzaniu sobą w czasie:
Paradoks nowych technologii

10 zasad zdobywania czasu

Moja strategia zarządzania w czasie
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SZKOLENIA
DLA BIZNESU

SKUTECZNA KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA W BIZNESIE
Każdy z nas komunikuje się, zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym. Codziennie informujemy, wyjaśniamy, motywujemy, pytamy, negocjujemy. Porozumienie jest kluczem do budowania relacji i osiągania celów. Jednak dlaczego tak często mamy wrażenie, że ludzie nas nie rozumieją? Dlaczego pomimo jasnych wytycznych pracownicy wciąż mijają się z celem? Dlaczego potakują,
a robią coś innego?
Komunikacja ma wiele wymiarów. Ta niewerbalna istnieje ponad milion lat. Jest znacznie starsza od mowy, powstałej prawdopodobnie w późnym Plejstocenie (epoce lodowcowej) ok. 40.000 lat temu. Pierwotna forma komunikacji jest jedynym środkiem porozumiewania się zwierząt, które za pomocą mimiki, postaw, gestów itp. dobierają sobie partnerów, ustalają hierarchię dominacji
i współpracują w grupach. Psycholog Ray Birdwhistell udowodnił, że co najmniej 65% informacji pochodzi z ekspresji niewerbalnej.
Szkolenie pokazuje jak odkodowywać mowę ciała i świadomie wysyłać pożądane komunikaty werbalne i niewerbalne.
Prezentuje najważniejsze techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej. Uczy jak rozmawiać, by być zrozumianym i osiągać ponadprzeciętne wyniki. Pokazuje siłę słów i moc właściwych pytań. Odkrywa język sukcesu i kolory komunikacji. Prezentuje różne style
komunikacji i uczy jak się nimi posługiwać. Szkolenie uczy jak mówić, żeby ludzie słuchali i jak słuchać, żeby ludzie mówili. Podnosi
skuteczność i sprawia, że ludzie komunikują się ze zrozumieniem i z radością wykonują powierzone im zadania.

C E LE SZKO LE NIA
•
•
•
•
•
•

Zwiększenie skuteczności komunikacyjnej w relacjach i kontaktach biznesowych.
Poznanie zasad rozwijających umiejętności efektywnego komunikowania.
Uświadomienie sobie własnego stylu komunikowania.
Zrozumienie odmiennych potrzeb komunikacyjnych różnych osób.
Wyeliminowanie podstawowych błędów w komunikacji biznesowej.
Dbanie o poprawną komunikację w zespole i w ﬁrmie.

PROGRA M SZKOLE N IA
1. Komunikacja jako najważniejszy element relacji:
Autoprezentacja jako komunikacja
Świadome budowanie pożądanego wizerunku
Reguły efektywnej komunikacji
Sposoby percepcji rzeczywistości – Okno Johari
7 grzechów głównych komunikacji

2. Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych:
Zasady interpretacji komunikatów niewerbalnych rozmówcy Proksemika, czyli dystanse personalne
znaczenia poszczególnych gestów

Odkodowanie

3. Zabójcy komunikacji:
Toksyny komunikacyjne

Sposoby ich eliminowania

4. Rodzaje komunikacji a cechy osobowościowe:
System V+A+K

Style komunikacji

Autodiagnoza

5. Aktywne słuchanie jako narzędzie usprawniające efektywną komunikację:
Siła i moc parafrazy

Dopytywanie kontra domysły

Zasada 3 sekund

Rola lustra w komunikacji

6. Kolory w komunikacji wg Schultza von Thum:
Niebieski - rzeczowe informacje

Zielony - własne doświadczenia

Żółty - relacje

Czerwony - apel

7. Rola pytań podczas spotkań biznesowych i nie tylko:
Dlaczego warto zadawać pytania
Pytania zmieniające sposób myślenia i perspektywę widzenia
Pytania zachęcające do działania

8. Skuteczne techniki przekonywania, argumentacji i perswazji:
Sposób argumentacji a cechy osobowe rozmówcy
Argumentowanie językiem korzyści
Podstawowe techniki perswazji
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SZKOLENIA
DLA BIZNESU

BUDOWANIE
EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW
Zespoły istnieją po to, żeby dostarczać konkretne rezultaty. Jednak by było to możliwe, trzeba dać im przestrzeń, by mogły
się rozwijać. Coaching jest obecnie najwyżej ocenianą metodą pracy przy realizacji celów, a także najskuteczniejszym narzędziem
wspomagającym rozwój organizacji i rozwój potencjału ludzkiego. Jeżeli połączymy go z zarządzaniem, szybko przyniesie wymierne
korzyści. Dlaczego? Bo uwalnia synergię Zespołu i pozwala mu rozwijać się na wielu płaszczyznach.
Efektem tego jest wysoka motywacja i wydajność, co przekłada się na jeszcze lepsze rezultaty. Gdy dołożymy do tego
wzajemne zaufanie, szacunek i radość wspólnej pracy, otrzymamy receptę na Zespół Marzeń.

C E LE SZKOLE NIA
•
•
•
•
•
•
•

Poznanie narzędzi coachingowych wspomagających pracę Lidera i zarządzanie Zespołem.
Zbudowanie dobrych relacji w Zespole, a tym samym zwiększenie jakości pracy i skuteczności Zespołu.
Zwiększenie motywacji i zaangażowania Zespołu w osiąganiu celów.
Nabycie umiejętności przesuwania uwagi z problemów na rozwiązania.
Nauczenie się uwalniania potencjału Zespołu do kreatywnego działania.
Wyeliminowanie podstawowych błędów w zarządzaniu Zespołem.
Zrobienie pierwszego kroku do zbudowania Zespołu Marzeń.

PRO GRA M SZKOLE N IA
1. Wprowadzenie do świata coachingu:
Czym jest a czym nie jest coaching

Złote zasady coachingu zespołowego
Rola przekonań a efektywność Zespołu
Efektywność podejścia coachingowego w zarządzaniu

2. Tworzenie Zespołu Marzeń:
Ustalanie zasad

Najlepsze zasoby w Zespole

Nastawienie kontra produktywność

Osobiste zobowiązania

3. Efektywna komunikacja w Zespole:
Rola uważności

Siła pytań

Otwartość na nowe

Feedback – wzmacniający i motywujący

Toksyny komunikacyjne i sposoby ich eliminowania

4. Uwalnianie potencjału Zespołu:
Wartości Zespołu

Koło mocy Zespołu

Źródło siły Zespołu
Pogłębianie świadomości członków Zespołu
Autodiagnoza Zespołu

5. Zwiększanie motywacji i efektywności Zespołu:
Siła założeń

Moc wizualizacji

SOS w sytuacjach konﬂiktowych

Efekt synergii

6. Budowanie współodpowiedzialności za efekty Zespołu:
Idea plemienia

Wzajemny szacunek

Wspólne cele

Motywowanie do działania

Świętowanie sukcesów
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SZKOLENIA
DLA BIZNESU

MISTRZ AUTOPREZENTACJI
I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne to wyzwania, które każdego dnia stoją przed Tobą. Bo scena jest wszędzie. Praca to ważny
obszar, ale jeszcze ważniejszy to scena życia. I na jednej i na drugiej możesz osiągnąć znacznie więcej, gdy staniesz się dobrym mówcą. Gdy
nauczysz się inspirować, motywować i dawać wartość. Nie musisz być idealny, tylko prawdziwy. Autentyczność to pierwszy sekret
najlepszych mówców, drugi to swoboda wypowiedzi. Na tym szkoleniu nauczysz się wyrażać słowem, tonem i ciałem. Poznasz tajniki
mówców, pokonasz lęk przed sceną i uwierzysz w siebie.
A to wszystko po to, byś mógł swobodnie występować na forum, prezentować swoje opinie, dzielić się swoją wiedzą, inspirować,
argumentować oraz sprzedawać – swój produkt, swoją usługę lub swoje idee. Tutaj dowiesz się jak zyskać przychylność słuchaczy
i zostawić po sobie ślad, zarówno w ich głowach, jak i w sercach.

CE LE SZKOLE NIA
•
•
•
•
•
•

Przygotowanie do wystąpienia na każdej scenie.
Poznanie zasad profesjonalnej autoprezentacji, które są kluczowe przy świadomym budowaniu marki osobistej.
Nabycie umiejętności dopasowania przekazu i narzędzi do odbiorcy.
Osiągnięcie większej swobody i pewności w wyrażaniu siebie w kontaktach z publicznością.
Odkrycie swoich zasobów i uświadomienie mocnych stron.
Zaprezentowanie swojego wystąpienia.

PROGRA M SZKOLE N IA
1. Tworzenie profesjonalnego wizerunku:
Rola pierwszego wrażenia
Budowa wizerunku profesjonalisty
Dress Code dla Pań i Panów
Technika budowania kontaktu
Postawa ciała i sposób poruszania się

2. Przygotowanie do wystąpienia:
Nastawienie – moja rola w uzyskaniu sukcesu
Monolog wewnętrzny
Mój potencjał reprezentacyjny
Metody wzmacniające pewność siebie i minimalizujące stres

3. Ja jako mówca:
Co mam do zaoferowania

Moje prawdziwe po co?
Od ogółu do szczegółu
Problem, który rozwiążę Jak? na które czekam

2 pytania do publiczności

4. Złote zasady skutecznej prezentacji:
Budowanie autorytetu wśród słuchaczy
Cele prowadzącego a potrzeby audytorium
Techniki podtrzymujące uwagę
Interakcja z słuchaczami – odpowiadanie na pytania z sali
Reagowanie na trudne zachowania słuchaczy
Najczęściej popełniane błędy

5. Wystąpienie na scenie:
Wystąpienia uczestników

Podsumowanie wystąpień
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GRA
SZKOLENIOWA
Gra strategiczna, jako narzędzie szkoleniowe, jest wielokrotnie bardziej skuteczna od metod klasycznych. Uczestnicy
sami odkrywają sposoby radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi gra. Stosują znane metody do rozwiązania
symulowanych problemów. Kiedy jedne metody zawodzą, gracze sami szukają innych sposobów.
Kiedy nowe metody sprawdzą się – zostają „w głowie” na zawsze. W czasie gry odbywa się niezwykłe przejście.
Uczestnik gry przyjmując reguły świata gry odcina rzeczywistość, ale zabiera ze sobą wszystkie swoje umiejętności i relacje.
Gracz wchodzi w zaproponowaną rolę pozostając sobą. Nowe umiejętności nabywane przez gracza i przez grupę w czasie gry
są realne. Są zapamiętywane tak samo, jak doświadczenia nabyte w prawdziwym życiu. Po zakończeniu gry, kiedy następuje
powrót do rzeczywistości, nowe umiejętności i relacje pozostają gotowe do użycia w prawdziwym życiu.

T W I ER DZA P OZ NAŃ to strategiczna gra symulacyjna. Środowisko i mechanizmy działające w ﬁrmach zostały
przeniesione do świata gry. Dzięki temu uczestnicy gry walczą z ﬁrmowymi problemami, nie wiedząc o tym - zabijając
zombiaki i ratując ludzi. Emocje oraz sposoby działania są prawdziwe. Natychmiastowe zrozumienie tych działań i emocji
powoduje długofalowe efekty w codziennej pracy w ﬁrmie.
T WI E RDZA POZNA Ń TO :
•
•
•
•
•
•
•

gra umożliwiająca ludziom rozwiazywanie palących problemów w ﬁrmie,
przeniesienie stołu taktycznego do ﬁrmy,
szkolenie na którym ratujesz 30 tys. ludzi w ciągu 4 godzin,
jedyne szkolenie z zombiakami przygotowane przez oﬁcera,
szkolenie gdzie ludzie nie mogą doczekać się końca przerwy,
szkolenie gdzie będziesz się dobrze bawił podczas nauki,
jedyna gra, która wprowadza strategiczne gry wojenne wprost do biznesu.

KORZYŚCI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diagnostyka relacji w grupie,
diagnostyka konﬂiktu w grupie,
diagnostyka problemów w komunikacji,
diagnostyka umiejętności współpracy,
uczenie współpracy i komunikacji,
uczenie oceny ryzyka,
uczenie grupy wprowadzania reguł,
uczenie przerywania stagnacji i przezwyciężania frustracji,
uczenie identyﬁkacji szans i zagrożeń oraz sposobów podejmowania decyzji,
zmiana nawyków organizacyjnych,
integracja zespołu.

“ Więcej dowiesz się o człowieku po godzinie gry,
niż po roku rozmowy.” Platon
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COACHING
Business Coaching
Life Coaching
Team Coaching
Coaching jest profesjonalną relacją partnerską opartą na wzajemnym zaufaniu i zaangażowaniu, podczas której
coach wspiera, motywuje oraz inspiruje. To najbardziej skuteczna forma wspomagania człowieka w rozwoju.
W trakcie procesu coachingowego zostanie odblokowany potencjał uczestnika coachingu, dzięki czemu
zmaksymalizuje on swoje działania, podniesie efektywność, pokona ograniczenia, znajdzie skuteczne rozwiązania
i wprowadzi pożądane zmiany. Co więcej, pogłębi on swoją świadomość oraz odkryje drzemiącą w nim siłę. A to
wszystko po to, by w konsekwencji osiągnął zamierzony cel.
Proces coachingowy to seria spotkań, które odbywają się co tydzień lub dwa tygodnie w zależności od ustaleń.
Każda sesja trwa ok. 60 minut. Sesje mogą odbywać się podczas osobistych spotkań lub przez Skype. Na pierwszej
bezpłatnej sesji kontraktowej coach przedstawi idee coachingu oraz opowie o specyﬁce relacji klient - coach. Klient
natomiast przedstawi swoje potrzeby, oczekiwania i obszary do pracy. To także przestrzeń do zadawania pytań,
wyjaśnienia zastrzeżeń i zniwelowania wątpliwości. W trakcie tej sesji, klient może doświadczyć coachingu i ocenić, czy
ta forma pracy jest dla niego odpowiednia. Jeśli tak, to w trakcie tego spotkaniu ustala się warunki współpracy.
Każde następne spotkanie to pełnowartościowa sesja coachingowa, prowadzona zgodnie ze światowymi
standardami International Coach Federation, którego od lat jesteśmy członkiem.

“Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić,
wprawilibyśmy się w ogromne zdumienie.” Thomas A. Edison
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COACHING

BUSINESS COACHING
Business Coaching to narzędzie dla osób, które pełnią funkcje menadżerskie lub stoją przed wieloma wyzwaniami
w swojej pracy zawodowej. Nakierowany jest na wspieranie procesów zmian w działalności i efektywności ﬁrm. Pomaga
udoskonalić umiejętności liderów, menadżerów i pracowników niezbędne do osiągania celów biznesowych. To poufne, profesjonalne i skuteczne wsparcie dla osób, które pragną sięgać poza ograniczenia i wznieść siebie i swoją ﬁrmę na wyższy poziom.
Business Coaching daje możliwość:
szybszego i efektywniejszego osiągania celów biznesowych,
zwiększenia swojej skuteczności,
poprawienia efektywności pracy,
wypracowania najlepszych strategii działania,
przeanalizowania z różnych perspektyw przedsięwzięć biznesowych,
podjęcia ważnych decyzji,
rozwinięcia kompetencji zawodowych,
udoskonalenia relacji z otoczeniem,
zwiększenia motywacji do działania,
spojrzenia na swoja pracę holistycznie i odszukania mocnych i słabych stron,
znalezienia właściwych sposobów na pokonanie ograniczeń,
zwiększenia możliwości wpływania na ludzi i na zadania,
pełnego wykorzystania potencjału pracowników i zespołów,
osiągnięcia satysfakcji z wykonywanej pracy.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LIFE COACHING
Life Coaching to narzędzie dla osób, które podjęły lub chcą podjąć decyzję o zmianie swojego życia. Nakierowany jest
na wyzwania dnia codziennego, relacje, otoczenie, pracę, a przede wszystkim rozwój. Pomaga osiągać postawione cele oraz
zrealizować najśmielsze marzenia. To poufne, profesjonalne i skuteczne wsparcie dla ludzi, którzy pragną od życia więcej.
Life Coaching zachęca, dodaje odwagi, motywuje, a przede wszystkim uaktywnia wiarę w siebie. Znacząco poszerza
perspektywy. Odkrywa nowe możliwości i pomaga dokonywać najlepszych wyborów.
Przez cały proces coachnigowy coach wspiera Klienta swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem. Pomaga
przygotować się do zmian, wdrożyć je i ustabilizować ich rezultaty.
Life Coaching daje możliwość:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odkrycia, w którą stronę warto dalej pójść,
podjęcia ważnych decyzji, niwelując niepokój z tym związany,
zmianę swojego życie na lepsze,
przezwyciężenia trudności i osiągnięcia swoich celów,
udoskonalenia relacji w pracy, związku, z rodzicami, dziećmi,
przywrócenia radość z życia i pokonania zmęczenia,
zaplanowania życia po odejściu z pracy lub przejściu na emeryturę,
zerwania z ograniczającymi nawykami, przekonaniami, sytuacjami,
odkrycia tego co naprawdę ważne i wartościowe w życiu,
uczynienia swojego życie pełniejszym i szczęśliwszym.
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COACHING

TEAM COACHING
Team Coaching to jednorazowe spotkanie lub cykl spotkań,
podczas których Zespół ma możliwość:
• poznania wzajemnych oczekiwań i priorytetów,
• zbudowania atmosfery otwartości i zaufania,
• poprawienia relacji i komunikacji,
• pogłębienia zrozumienia i współpracy,
• wzmocnienia niezbędnych kompetencji,
• wypracowania najlepszych metod działania,
• rozwiązania bieżących trudności,
• odkrycia wspólnego celu, wartości lub misji,
• wykreowania pożądanej przyszłości.
To idealne narzędzie dla grup i zespołów chcących się rozwijać
i zwiększać swoją efektywność działania. Sprawdza się zarówno w
zespołach nowych, jak i tych o długim stażu pracy.

Zespół w ujęciu Team Coachingowym przypomina wielogłowego smoka, gdzie poszczególne jednostki stanowią jego
głowy, a reszta to jeden, prężnie działający organizm. Zespół to dużo więcej niż suma poszczególnych jednostek. To istota
mająca nieograniczone możliwości, wielowymiarową inteligencję i nieosiągalny przez pojedyncze osoby potencjał. To twór
niewyobrażalnie kreatywny, z unikalną osobowością i temperamentem, mogący osiągać spektakularne wyniki.
Jednak, by mógł to czynić, musi rozwijać się w dwóch przestrzeniach:
• Produktywności, czyli umiejętności podejmowania decyzji, uświadomienia zasobów Zespołu, jasno sprecyzowanych
celów, zaangażowania w ich realizację, odpowiedzialności, proaktywności i przywództwa.
• Nastawienia, czyli relacji i interakcji między poszczególnymi członkami Zespołu, które są niezbędne dla efektywności, a
w szczególności szlifowania takich obszarów jak: umiejętności komunikacyjne, akceptacja różnorodnych wartości,
konstruktywna wymiana zdań, optymizm, szacunek, zaufanie i koleżeńska atmosfera.
Zazwyczaj w organizacjach kładzie się nacisk na pierwszą grupę i ją rozwija zapominając, że w dłuższej perspektywie
czasu nie jest możliwe utrzymanie wysokiej efektywności bez inwestowania w czynniki z drugiej grupy. Dlatego, jeżeli chcemy
aby ﬁrma odnosiła sukcesy, musimy zadbać o relacje i atmosferę w pracy, bo dopiero to pozwala osiągnąć spektakularne
wyniki. A nie ma do tego prostszej drogi niż Team Coaching!
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AKADEMIA
PROJEKTANTEK
PRZYSZŁOŚCI
Akademia Projektantek Przyszłości to autorski projekt warsztatów coachingowych, które powstały po to, aby
kobiety mogły się rozwijać, uwolnić swój potencjał, odnaleźć w sobie siłę, uwierzyć w siebie i podjąć nowe wyzwania.
W trakcie warsztatów kobiety uświadamiają sobie swoje marzenia, przekuwają je w cele, a cele realizują. Odkrywają w sobie moc i dokonują wielu pozytywnych zmian. Uczą się świadomie projektować swoje życie, zarówno prywatne
jak i zawodowe.
Akademia Projektantek Przyszłości, to także unikalny i wyjątkowy Dream Designing System, który powstał w
oparciu o wszechstronną wiedzę i własne doświadczenia autorki projektu oraz jej długoletnią współpracę z kobietami. To
system, który pozwala skutecznie przejść przez cały proces zmian i osiągnąć pożądane rezultaty. Dzięki niemu niemożliwe
staje się możliwe!

Akademia Projektantek Przyszłości skierowana jest do kobiet, które:
mają marzenia, ale do dziś ich nie zrealizowały,
czują, że ich życie powinno być inne,
potrzebują mentalnego kopniaka, by wziąć odpowiedzialność za własne życie,
potrzebują więcej pewności siebie i wiary w swoje możliwości,
chcą się nauczyć aktywować dary, które otrzymały wraz z przyjściem na świat,
zamiast narzekać wolą działać,
chcą od życia więcej.

"Jak możesz o czymś marzyć, możesz tego dokonać." Walt Disney
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AKADEMIA
PROJEKTANTEK
PRZYSZŁOŚCI

Na cykl warsztatów składa się sześć modułów
szkoleniowo-coachingowych:

SIĘGNIJ PO
MARZENIA

OTWÓRZ DRZWI
DO SUKCESU

ODKRYJ SWOJĄ
SIŁĘ

POSTAW NA
PROAKTYWNOŚĆ

POZNAJ TAJNIKI
KOMUNIKACJI

POWITAJ NOWĄ
SIEBIE!

Dowiedz się więcej na www.wyzszypoziom.pl/akademia
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WYWIAD TVP3

JEJ WYSOKOŚĆ KOMUNIKACJA

KOBIETA CHARYZMATYCZNA

WYRÓŻNIENIA
NAGRODY
WYWIADY

WARSZTATY DLA
BUSINESSWOMEN

TELEWIZJA ŚNIADANIOWA TVP3

AUDYCJA POLSKIE RADIO
KATOWICE

WYWIAD SFERA TV

KONCERT GWIAZD
TEATR ROZRYWKI

PROMOCJA KSIĄŻKI

GALA DRESS FOR SUCCESS

SPEKTAKL CHARYTATYWNY –
MDK KOSZUTKA

KONTAKT

Szczegóły oferty dotyczące merytoryki, metod i narzędzi
pracy, przewidywanych wyników, optymalnego czasu oraz
wysokości inwestycji ustalamy indywidualnie.
Więcej na stronie www.wyzszypoziom.pl

Wyższy Poziom
Centrum szkoleniowo - coachingowe

ul. Wysoka 19 / 56
41-209 Sosnowiec

Zapraszam do współpracy.

szkolenia@wyzszypoziom.pl

+48 664 062 350

www.wyzszypoziom.pl

www.facebook.com/wyzszypoziom
Centrum szkoleniowo - coachingowe
Rozwiń skrzydła swoje i swojej ﬁrmy!

PROFESJONALIZM
SKUTECZNOŚĆ
OTWARTOŚĆ
ELASTYCZNOŚĆ
KREATYWNOŚĆ
SATYSFAKCJA
PASJA

www.wyzszypoziom.pl

