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Po szkoleniu uczestnicy: 

C ie i komfortowo prezentuj po angielsku; wiedz , 
fun ci w z nta;
W , jak przygotowa   po angielsku
Maj  opracowany szablon szkolenia  szablon powstaje podczas sesji indywidualnych i jest 
podczas nich ony. Mo e by  wielokrotnie wykorzystywany rodzaj w prezentacji;
Znaj roty, zdania i z i wiedz jak stosowa je

domie, 
, estie w s y i z ;

Wiedz , terminy osobom nietechnicznym w
obr Plain English)
Potr
Maj  wypracowany zestaw technik i zasad dla grupy (rezultat ostatniej sesji);

DLACZEGO BLACKBIRD? 

d 2016 roku prowadzimy autorskie warsztaty i programy 
angielskim. S , pr ntrach 

 skorzy
Nasi trenerzy od konferencjach dla

np. na konferencjach TEDx;

STRUKTURA PROGRAMU (w sumie 10 godzin/ uczestnik): rozumiemy, e prezentowanie nie jest 
komp , k nujemy skuteczny proces: 

ZANIM ZACZNIEMY: y otrzyma ntacje po angielsku od wszystkich 
m z 

(telefoniczni  wi ej o ich potrzebach i oczekiwaniach. 

2h sesja dla grupy 6h sesji indywidualnych 2h sesja dla grupy

Przykład programu Presentation Skills dla zespołu IT - service desk 

• pracownicy na co dzień pracują po angielsku  - ich poziom to B2
• raz na miesiąc prowadzą szkolenia dla klienta z nowych funkcjonalności aplikacji 
• uczestnikami tych szkoleń są osoby nietechniczne
• celem programu jest zbudowanie u uczestników kompetencji prezentowania treści w sposób jasny i 

klarowny zarówno na żywo jak i podczas spotkań online;
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RAMOWY PLAN KURSU: 
SESJA GRUPOWA: 
Ta sesja to punkt : chcemy zoba , 
imp worz  (benchmark: abe strony). Podczas tej sesji skupimy si
zbudowaniu podstawowych kompetencji, przedstawimy program i wyja nimy, . 

SESJE INDYWIDUALNE: 
Uczestnicy pracuj d mi aspektami swojej prezentacji oraz nad szablonem. Stopniowo 
buduj kluczowe z ich punktu widzenia kompetencje icz je indywidualnie z trenerem. Je li 
uczestnik ntacje mo  nagrywane . 

Po sesji (prezentacji) uczestnik otrzymuje kart z feedbackiem na podstawie ustalonych, 
 z punktu widzenia uczestni

 p u uczestnik widzi
swoje . 

Na ie pracujemy z powerpointem. N skupiam pracy z fizycznym lub 
onlinowym flipchartem  prezentacji kst 
umieszcza slajdach tacji  co bardzo utrudnia zrozumienie. 

SESJE INDYWIDUALNE: Tematy tnikami po 1 sesji  i analizie 
potrzeb. 

Struktura i  - i zanie oczekiwaniami
widowni, ury
Ja : skupiamy si ch i strukturach  nam osi gn ;
Organizacja prezentacji g lnymi : cele prezentacji, 
szablon, koncepcja one pagera;
Jak i informacje techniczne  osobom nietechnicznym
Odpowiadanie na pytania podczas i po prezentacji, korzystanie z wizualnych
(wspieraj ce przekaz)
Panowanie nad stresem / szkolenia (

DRUGA SESJA GRUPOWA (2h)  PODSUMOWANIE, FEEDBACK, WNIOSKI 

K k 10-15 minut)
Ka dy otrzymuje  uczestni
Uczestni raktykami

INWESTYCJA: 1400 z  netto/ osoba (przy 7-8 osobach) 

- analiza potrzeb (rozmowy telefoniczne z uczestnikami)
- 2 sesje grupowe po 2h k da 
- ub 6 sesji po 1h*
*Cena nie zawiera kosztu dojazdu trenera do miasta innego ni  Warszawa. Sesje mog
online lub we wskazanej przez k Gwarantujemy 

programu w wersji online.
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TRENERZY: 

Alicja Sekret  coach, trenerka komunikacji, Team Leader w Blackbird 
i TEDxWarsawWomen. Od 2009 projektuje i prowadzi szkolenia dla 

 oraz kulturoznawstwo 

wnego, czy NVC. Jest 

-resz  

 Zofia   coach, trener i facylitator Open 
Space Technology. Manager w firmie Blackbird i specjalista w zakresie 
skutecznej komunikacji. Od 2007 roku projektuje i prowadzi szkolenia 

kr

SWPS, kursy Art & Science of Coaching organizowane przez 
al 

Professionals Network.  





NASZ ZESPÓŁ

Marta Carter
CZŁONEK ZARZĄDU  

TRENER, COACH

marta@hello-blackbird.com

Maja Pobieżyńska
KOORDYNATOR TŁUMACZEŃ 

TŁUMACZ

maja@hello-blackbird.com

Karolina Kowalska-Zugaj
KOORDYNATOR KURSÓW  
TEAM LEADER, LEKTOR

karolina@hello-blackbird.com

100+  
Lektorów

Iwona Piwowarczyk
CZŁONEK ZARZĄDU  

COACH, TRENER FRIS®

iwona@hello-blackbird.com

Junna Korobeinikova
KOORDYNATOR 

LEKTOR J. POLSKIEGO

junna@hello-blackbird.com

Tomasz Kamiński
REKRUTER  
& AUDYTOR

tomasz@hello-blackbird.com

40+  
Tłumaczy 

Zofia Barańska
CZŁONEK ZARZĄDU   

TRENER, COACH

zofia@hello-blackbird.com

Marcin Obuchowski
KIEROWNIK BIURA  

MANAGER OPERACYJNY

marcin@hello-blackbird.com

Alicja Sekret 
LIDER ZESPOŁU  
TRENER I COACH

alicja.sekret@hello-blackbird.com

30+  
Trenerów I  
Coachów

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
Al. Niepodległości 124/7  |  02-577 Warszawa, Polska  |  tel. +48 22 828 15 01  |  mobilny +48 501 299 338  |   
office@hello-blackbird.com  |  www.hello-blackbird.com

DOŁĄCZ DO NAS:
Fb. /helloblackbirdcom  |  Lkd. /company/blackbirdgroup/  |  Inst. /blackbird_group




