




Zespół Indeed to eksperci-praktycy, którzy specjalizują się
w swoich dziedzinach. Połączyliśmy ich doświadczenia
w jednym zespole, aby spojrzeć na Twoją organizację
z różnych stron i zaproponować najlepsze rozwiązanie.

Współpracując z nami, zapewniasz sobie wsparcie
specjalistów, których kompetencje wpłyną na rozwój
potencjału zawodowego Twoich pracowników.

INFORMACJE O INDEED

best partner to develop your crew

praktycy w swoich dziedzinach

blended learning

rozwój kompetencji zawodowych

www.indeed.best

http://www.indeed.best/




– Henry Ford

FACYLITACJA 

best partner to develop your crew

„Więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je rozwiązać.”



ZAKRES SZKOLENIA „FACYLITACJA”
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DZIEŃ 1

Zrozumienie pojęcia i charakteru 
facylitacji:

• Poznanie facylitacji jako nowej 
kompetencji menedżera

• Wpływ niepewności na efekty pracy w 
organizacjach

• Dobre praktyki prowadzenia spotkań

Etapy dojrzałości organizacji i grup: 

• Od „funkcjonalnych” po „świadome 
procesu”

Rola facylitacji:

• Rola facylitacji w pracy profesjonalnego 
managera, 

• Techniki kreatywnego i procesowego 
myślenia

• Ćwiczenia praktycznego zastosowania 

Tryby działania facylitatora wg Johna 
Herona:

• Charakterystyka działania w trybie: 
hierarchicznym, kooperatywnym, 
autonomicznym



FACYLITACJA
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Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się:

• Tajników facylitacji

• Roli facylitatora, jako osoby wspierającej pracę grupy, zarządzającej 
procesem oraz ułatwiającej osiąganie wartościowych wyników 
przez grupę

• Wykorzystywać potencjał całej grupy przy pełnym zaangażowaniu 
każdego uczestnika spotkania

• Wykorzystać narzędzia, które pozwolą na pełną analizę sytuacji, 
odnalezienie się w sytuacji niepewności, a także uwspólnianie 
rozumienia kluczowych zagadnień w ramach zespołu projektowego 
i wyznaczonych celów



Specjalista w treningu indywidualnych predyspozycji przekładających się na produktywność
całych zespołów. Pracując z przedstawicielami ze świata biznesu i sportu, rozwija talenty
managerów oraz zawodników i trenerów. Pokazuje wartość dobrej komunikacji oraz wpływ
inteligencji emocjonalnej na osiągane wyniki.

Sylwia prowadząc konsultacje i szkolenia z nowoczesnych metod zarządzania wykorzystuje wiedzę
zdobytą podczas współpracy ze sportowcami. Praca z przedstawicielam dwóch światów pozwala
jej uzupełniać swoją wiedzę o inny punkt widzenia, a znajdując podobieństwa i różnice między nimi
skuteczniej trafiać do swoich odbiorców. Specjalizuje się w tematach inteligencji emocjonalnej oraz
facylitacji bazując na wieloletnim doświadczeniu w handlu i zarządzaniu zespołami sprzedażowymi.
Jest certyfikowanym moderatorem Design Thinking i często pokazuje jego możliwości przy
współpracy z zespołami projektowymi. Najbardziej lubi działać z młodymi ludźmi oraz ciekawymi
organizacjami, które dają jej możliwość wspólnego realizowania postawionych celów oraz
partnerską relację.

Prelegentka kongresów branżowych, w tym Kongresu Psychologii Sportu w Warszawie

Doktorantka AGH na kierunku Zarządzanie, absolwentka Centrum Psychoedukacji i Promocji 
Zdrowia orzy Polskim Stowarzyszeniu Psychologów i Praktyków

Certyfikowany konsultant MindSonar oraz moderator Design Thinking

Facylitator zespołów sportowych, projektowych oraz warsztatów biznesowych

lat doświadczenia 
w prowadzeniu drużyn sportowych 

i indywidualnych zawodników 
w oparciu o autorskie programy

sportowców w procesie 
treningu mentalnego 

(drużynowo i indywidualnie)

matka, kobieta, trener, 
organizator, wizjoner, 
wykładowca, autor

SYLWIA DĄBROWSKA – EKSPERT INDEED
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