
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZTUKA PROJEKTOWANIA 
SZKOLEŃ 
Dwudniowy, intensywny kurs dla osób 
zajmujących się uczeniem dorosłych  
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Turn your dream into challenge! 

Witaj! 
Jeżeli pragniesz rozwijać kompetencje swoje lub swoich pracowników to wiedz, że Korporacja Umiejętności 
ARKA powstała właśnie dla Ciebie. Naszym najważniejszym celem jest wspieranie uczestników naszych 
szkoleń w trwałym budowaniu kompetencji.  

Statystyki  dotyczące efektywności szkoleń są jednak niepokojące! Tylko 15% uczestników pod wpływem 
szkolenia dokonuje faktycznej zmiany. Kolejne 15% niczego nie zmienia, niczego się nie uczy. Jakby byli          
w zupełnie innym miejscu… Pozostałe 70% to ci, którzy zmotywowani szkoleniem, próbują coś zmienić, ale 
szybko się poddają. Zapominają czego się nauczyli, lub zniechęcają się po pierwszej porażce.  

Od wielu lat staramy się te statystyki zmieniać. Chcemy by każdy z uczestników naszych szkoleń zbudował 
kompetencje, które ułatwią mu społeczne i zawodowe funkcjonowanie. Poniżej znajdziesz trzy wskazówki, 
jak przygotować się do projektu szkoleniowego aby dokonać pozytywnej i trwałej zmiany: 

Wyznacz jasny cel przed szkoleniem 

Zastanów się czego najbardziej potrzebujesz od szkolenia. Czego chcesz się dowiedzieć, nauczyć, jakie 
zachowanie zmienić. Wykorzystaj przygotowaną przez nas ankietę przed-szkoleniową i doprecyzuj swoje 
oczekiwania  przed szkoleniem. 

Stwórz program zmiany 

Metody szkoleniowe zostały dobrane w taki sposób aby uczestnik mógł otrzymać jak największą dawkę 
wiedzy w krótkim czasie. Niestety nawet najlepsze szkolenie niewiele zmieni, jeżeli nie wpisze się ono              
w szerszy program. Zaplanuj, jak zadbasz o trwałość zmiany i jak ocenisz jej efekty. 

Pracuj z podręcznikiem po szkoleniu 

Podręcznik szkolenia zawiera najbardziej praktyczne techniki poparte badaniami i doświadczeniami 
uznanych autorytetów. Zawiera konkretne propozycje działań, które pomogają wprowadzić pozytywne 
nawyki. Czasem jeden pomysł, technika, może zmienić sytuację o 180 stopni.  Warto wracać do notatek po 
szkoleniu. 

Naszą misją jest wspieranie uczestników naszych szkoleń  w pozytywnej i trwałej zmianie. W razie 
dodatkowych pytań lub jakichkolwiek innych potrzeb napisz do nas na  office@ark-skills.com lub zadzwoń 
na numer  +48 723 347 350. 

 
Zespół ARK  Skills Corporation  
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Opis szkolenia 
• Jak zaprojektować naprawdę dobre szkolenie warsztatowe? 
• Jak podnieść motywację uczestników i poprawić ich efektywność uczenia?  
• Jak wyróżnić się na rynku szkoleniowym innowacyjnym i skutecznym programem? 

W branży szkoleniowej wiele jest przypadkowych osób, które tupetem, bez solidnego warsztatu, próbują 
zdobyć rynek. W tej branży tej  reputację zdobywa się przez lata, ale można ją stracić w jeden dzień. Dobrze 
przeprowadzone szkolenie warsztatowe może zapewnić trenerowi atrakcyjne rekomendacje i klientów na 
lata. Szkolenie nieudane z reguły niszczy  szansę  u tegoż klienta na jakikolwiek projekt w przyszłości. 
Kluczem do przeprowadzenia dobrego szkolenia jest jego profesjonalne przygotowanie. Błędy poczynione 
na etapie projektowania szkolenia trudno jest poprawić w trakcie jego trwania. Z kolei dobrze 
zaprojektowane szkolenie naprawdę ciężko zepsuć.   

Profesjonalne projektowanie szkoleń warsztatowych to kompetencja, która przydaje się nie tylko w karierze 
trenera. Elementy warsztatu można zawrzeć zarówno w prezentacji sprzedażowej dla kluczowych klientów 
jak i na spotkaniu menadżerów podczas planowania strategii. Podczas szkolenia, każdy uczestnik 
zaprojektuje swoje własne, autorskie, gotowe do przeprowadzenia warsztaty.  

Korzyści dla uczestnika 

• Przypomnienie podstaw andragogiki i cyklu uczenia dorosłych  
• Zdobycie umiejętności zaprojektowania szkolenia metodami warsztatowymi 
• Poznanie synektycznych metod szkoleniowych, superbohater,  OST, world cafe  
• Nauka dopasowania metod szkoleniowych do kontekstu szkolenia  
• Nauka pisania i przeprowadzania studiów przypadku 
• Poznanie warunków i zasad prawidłowego prowadzenia ćwiczeń 
• Nauka wykorzystania energii  technik ustawieniowych  w metodach dramowych, stymulatory 
• Zdobycie certyfikatu ukończenia szkolenia  

Warsztaty dedykowane 

• Osobom zamierzającym postawić swoje pierwsze kroki w roli trenera  
• Trenerom – praktykom, pragnącym uzupełnić wiedzę 
• Trenerom wewnętrznym w organizacjach 
• Managerom pragnącym efektywnie rozwijać swoje zespoły 
• Specjalistom HR pragnącym samodzielnie prowadzić warsztaty 
• Przedsiębiorcom pragnącym efektywniej rozwijać swoje zespoły 
• Trenerom pragnącym poznać i wykorzystywać nowe metody szkoleniowe 
• Ekspertom pragnącym przekazywać wiedzę warsztatowo  
• Sprzedawcom pragnącym prowadzić lepsze prezentacje produktowe 
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Program dnia pierwszego 
Od Do Czas Temat 
9:00 09:15 00:15 Wprowadzenie 

• Prezentacja trenera i metod pracy  
• Program i cele indywidualne 
• Autoanaliza kompetencji, pretest 

9:15 10:30 01:15 Podstawy projektowania szkoleń  
• Cykl Kolba i inne metody budowania kompetencji 
• Warunki sprzyjające uczeniu się  
• Kontekst szkolenia, a dobór aktywności rozwojowych 

10:45 12:00 01:15 Ćwiczenie – podstawowa metoda warsztatowa  
• Dobór ćwiczenia do kontektu szkolenia (grupa, trener, otoczenie, cele) 
• Warunki prawidłowego przeprowadzenia ćwiczenia  
• Błędy w prowadzeniu ćwiczeń 

12:15 13:30 01:15 Metody ustawieniowe i dramowe 
• Wprowadzenie do ustawień - teoria i praktyka warsztatowa 
• Rodzaje ćwiczeń ustawieniowych  
• Błędy w prowadzeniu ćwiczeń ustawieniowych 

13:30 14:00 00:30 Przerwa obiadowa 
14:00 15:15 01:15 Metody synektyczne – „thinking out of the box” 

• Rodzaje metod synektycznych  
• Moderowanie trenera podczas prowadzenia metod synektycznych  
• Dopasowanie metod do grupy i kontekstu szkolenia  

15:30 16:45 01:15  Metoda – studium przypadku  
• Rodzaje studiów przypadku i ich przeznaczenie 
• Pisanie studiów przypadku – zasady i dobre praktyki  
• Błędy w projektownaniu studium przypadku 

16:45 – 17:00    0:15 Podsumowanie  
• Pytania 
• Zadanie domowe 
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Program dnia drugiego 
9:00 9:15 00:15 WPROWADZENIE 

• Pytania i oczekiwania 
• Przypomnienie informacji z dnia pierwszego 

9:15 10:30 01:15 Warsztat projektowania ćwiczeń 
• Wyznaczanie celów wybranego ćwiczenia  
• Planowanie przebiegu ćwiczenia  
• Ewaluacja efektów ćwiczenia  

10:45 12:00 01:15 Warsztat projektowania szkolenia    
• Weryfikacja celów szkolenia  
• Dobór metod szkoleniowych  
• Harmonogram i kontekst szkolenia  

12:15 13:30 01:15 Prezentowanie gotowych programów   
• Copy writing szkoleniowy  
• Przygotowanie atrakcyjnej oferty szkolenia  
• Sposoby sprzedaży programów szkoleniowych 

13:45 15:00 01:15 Podsumowanie 
• Sesja pytań indywidualnych 
• Egzamin 
• Indywidualny Plan Rozwojowy 

Prowadzenie  

Szkolenie prowadzi Marcin Sebastian Rogowski, który współtworzył krakowską, renomowaną Akademię 
Mistrzów Treningu. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji m.in. dla  Forbes, Marketer+, Nowa Sprzedaż, 
Benefit, HR Leaders, Personel i Zarządzanie, World Business Class Magazine. Występuje na najważniejszych 
konferencjach branżowych z takimi autorytetami jak Roger Dawson, Brian Tracy, Richard Denny czy Robert 
Cialdini.  

Od 2010 roku prowadzi warsztaty, szkolenia i konferencje dla trenerów, managerów, specjalistów czołowych 
korporacji, spędzając na salach szkoleniowych około tysiąca godzin rocznie. Wychował dziesiątki 
profesjonalnych trenerów. Jest konsultantem wielu znanych firm – liderów  w swoich branżach.  

 

 

 



Projektowanie Szkoleń Warsztatowych 

 Copyright© Ark-Skills Corporation (Korporacja Umiejetnosci Arka). All rights reserved. More at www.ark-skills.com, office@arkskills.com  

Turn your dream into challenge! 

HR ASSISTANCE™ 
Szkolenia z programem HR Assistance™ wyróżniają się wydłużeniem okresu pozytywnej motywacji oraz 
większym wzrostem i stabilnością rozwijanych kompetencji. Dzięki programowi, każdy uczestnik wspierany 
jest w procesie zmiany przez okres minimum jednego miesiąca. Co więcej, na życzenie, dział HRM otrzymuje 
istotne informacje o grupie i poszczególnych uczestnikach szkolenia oraz praktyczne wskazówki co do 
dalszych działań, zgodnie z poniższym cyklem:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad z HR: identyfikacja i 
wstępne ustalenie celów, działań 
preworkingowych i follow up’u 

Wywiad z decydentem: 
identyfikacja wyzwań i 
precyzowanie celów 

Przygotowanie  
ankiet, testów  
kompetencyjnych 
i behawioralnych 

Ankiety, testy  
 i wywiady z 
uczestnikami  

Przeprowadzenie 
szkolenia , ankiety  

po szkoleniu 

Sesje coachingowe z 
uczestnikami  

po 2 tygodniach lub 
inny follw-up 

Przedstawienie 
raportu 

i planowanie 
następnych działań 
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Gwarancja jakości 
Zapewniamy w ramach szkoleń otwartych 

• Przeprowadzenie ankiety przedszkoleniowej online z każdym uczestnikiem 
• Prowadzenie przez jednego z czołowych ekspertów  
• Indywidualna analiza kompetencji na podstawie testu 
• Praca z udziałem trenera nad indywidualną strategią  
• Materiały szkoleniowe z praktycznymi technikami  
• Napoje, przekąski 
• 20% rabatu na inne szkolenia ASC 
• Certyfikat w języku angielskim 

Zapewniamy dodatkowo w ramach projektów in-house 

• Consulting przed projektem 
• Dopasowanie programu do indywidualnych potrzeb firmy 
• Krótki raport po szkoleniu ze wskazaniem dalszych działań 
• Asystę trenera – 2 tygodnie po szkoleniu 
• Zadowolenie uczestników, średnia z ankiet to zawsze powyżej 4,8 w skali 1 – 5 

Inwestycja  

Udział 1 uczestnika w szkoleniu otwartym        1880 zł  
Inwestycja ze zniżką dla trenerów  (50%)       990 zł  
 

Wszystkie ceny netto. Z uwagi na specyfikę pracy trenera, w przypadku szkoleń zamknętych, 
prosimy o rezerwowanie terminów z minimum trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Wycena nie 
zawiera kosztów dojazdu i noclegu trenera. 

Szkoląc się u nas wspierasz finansowo dzieci z dysfunkcyjnych rodzin i domów dziecka pod 
opieką fundacji "Dom - Dbamy  o młodych" (www.dbamyomlodych.pl) Dziękujemy ci w ich 
imieniu! 

Kontakt 
 

 

Izabela Żurawska  
t: +48 723 347 350 
e: i.zurawska@korporacja-arka.pl 
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Zgłoszenie 
 

Nazwa firmy:  

Adres do faktury: 
 
 

NIP: 
 
 

Adres mailowy: 
 
 

Zamawiający: 
 
 

Imię i nazwisko uczestnika: 
 
 

Tel uczestnika.: 
 
 

Email uczestnika: 
 
 

 
 
 
 

 

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres email – office@ark-skills.com. W każdej edycji 
uczestniczy maksymalnie 12 osób. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.  
 

 

 
 

data, podpis, pieczęć zamawiającego 
 


