
 

 

 

Presentation Skills 
Za udział w szkoleniu można uzyskać 14 punktów PDU 

 

 

Cel szkolenia: 

Prowadzenie ciekawych, efektywnych prezentacji wymaga od 

prowadzącego zarówno postawy jak i  umiejętności w  zakresie 

wykorzystania własnych kompetencji  w tym obszarze i ukierunkowania 

ich na skuteczność przekazu.  

Prezentacje publiczne to w dużej mierze sztuka komunikowania się! 

Podczas szkolenia będą poruszane zagadnienia związane z efektywnym 

komunikowaniem się z audytorium, budowaniem wizerunku, technikami 

prowadzenia prezentacji, konstruowaniem prezentacji, kontaktem z 

odbiorcami 

 

 

Adresaci szkolenia – Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w swojej 

codziennej praktyce zawodowej dokonują prezentacji i występują 

publicznie zarówno przed większą grupą osób jak i przed jedną lub 

kilkoma osobami. Kontekst prezentacji może być bardzo różny – 

sprzedażowy, wystąpienia przed zespołem projektowym, przed 

zarządem, radą nadzorczą, przedstawicielami firmy itp. 

 

 

1. Wprowadzenie 

2. Ważne aspekty komunikowania się. Zapobieganie blokadom. 

3. Podstawy mowy ciała 

4. Mowa ciała a wystąpienia na forum. Co mówisz jak nic nie mówisz. 

5. Manipulacja. Wpływanie na słuchacza 

 

Uczestnicy dowiedzą się  jakie istnieją rodzajne wywierania 

wpływu/manipulacji, która forma jest najkorzystniejsza w danej sytuacji 

podczas prezentacji. 

Uczestnicy dowiedzą  się także od czego zależy wywieranie wpływu na 

słuchacza, partnera rozmowy, audytorium. 

 

6. Zasady występowania przed grupą 

 

Uczestnicy ćwiczą i wdrażają od razu zasady profesjonalnego wpływania na 

słuchaczy. Poznają w trakcie ćwiczeń pułapki w jakie można wpaść podczas 

wystąpień publicznych oraz  sposoby ich unikania. 

 



 

7. Zasady przygotowania prezentacji 

 

Uczestnicy wypracowują z trenerem zasady profesjonalnego i 

błyskawicznego przygotowywania prezentacji (nie chodzi o zasady takie jak 

można wszędzie przeczytać w pomocy do PowerPointa, a o strategię 

przygotowania prezentacji, tak żeby przekonać słuchaczy i osiągnąć cel) 

 

8. Brainstorming z samym sobą 

 

Formalne metody szybkiego przeprowadzenia burzy mózgu np.: Metaplan ® i 

inne… 

 

9. Axiomaty komunikowania się 

10. Killerphrases w komunikowaniu się (Ja/Ty) 

 

Zasady komunikowania się takie aby maksymalnie wpłynąć na partnera 

rozmowy (Partnerem może być również grupa słuchaczy np.: klientów). 

Reagowanie na zarzuty i ataki podczas prezentacji/.wystąpienia. 

Zaprzeczanie poprzez używanie słowa TAK. Dialektyka. 

 

11. Usuwanie blokad  

 

Zestaw ćwiczeń usuwających blokady w zachowaniach uczestników przy 

występowaniu przed grupami. Po tych ćwiczeniach trema przed 

występowaniem publicznym jest wyeliminowana. Dodatkowo uczestnicy 

zdobędą zdolność maksymalnego wpływania na słuchaczy. 

 

12. Indywidualne przygotowanie prezentacji 

 

Każdy uczestnik przygotowuje 15 minutową prezentację wg wszystkich 

wcześniej poznanych zasad. 

 

13. Prezentacje 

14. Feedback 

 

Każdy uczestnik występuje przed grupą ze swoją prezentacją. W trakcie 

otrzymuje specjalny „Blitz-Feedback” od trenera oraz końcowy feedback 

swojego wystąpienia. 

 

15. Podsumowanie 

 


