
– Henry Ford

FACYLITACJA 

best partner to develop your crew

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



Zdajemy sobie sprawę, że każdą organizację tworzą ludzie, dlatego bardzo przykładamy się do rozwoju ich
kompetencji zawodowych. Dziękujemy za zaufanie.

Spotkania zespołu to czas na wykorzystanie kreatywności i wiedzy wszystkich uczestników, dlatego tak
ważne jest efektywne prowadzenie dyskusji. Efekt synergii może zostać osiągnięty tylko przy zachowaniu
odpowiednich warunków oraz umiejętności osoby, która będzie czuwała nad płynnym przebiegiem
toczonych rozmów. Uczestnicząc w szkoleniu dowiesz się jak wspierać komunikację, angażować do
rozmów czy pobudzać w zespołach kreatywności. Prowadząca szkolenie, Sylwia Dąbrowska, jest trenerem
pracującym zarówno w świecie biznesu jak i sportu, dlatego świetnie rozumie zadania facylitatora w tak
bardzo różnych zespołach.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo:
• informacje o zespole trenerów Indeed,
• szczegółowy zakres szkolenia,
• profil trenera prowadzącego szkolenie.

Szkolenie poprowadzone przez trenera praktyka, przybliża najnowsze trendy w danej dziedzinie oraz
pokazuje przykłady z wieloletniego doświadczenia zawodowego. Dzięki koordynacji warsztatów przez
zespół Indeed odpowiadamy na indywidualne potrzeby organizacji i do nich dopasowujemy zakres
szkolenia.

Zapraszamy do kontaktu.

Szymon Górnik
Założyciel Indeed

Sylwia Dąbrowska
Trener
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Trenerzy Indeed to eksperci-praktycy, którzy specjalizują
się w swoich dziedzinach. Połączyliśmy ich doświadczenia
w jednym zespole, aby spojrzeć na Twoją organizację
z różnych stron.

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

INFORMACJE O INDEED
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doświadczenie praktyków

blended learning

wartościowe szkolenia
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ZAKRES SZKOLENIA „FACYLITACJA”
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DZIEŃ 1

Zrozumienie pojęcia i charakteru facylitacji:

• Poznanie facylitacji jako nowej kompetencji 
menedżera

Pojęcie Niepewności:

• Wpływ niepewności na efekty pracy w 
organizacjach

Etapy dojrzałości organizacji i grup:

• Od „funkcjonalnych” po „świadome procesu”

Rola facylitacji:

• Rola facylitacji w pracy profesjonalnego 
managera, eksperta w dowolnej dziedzinie.

Techniki kreatywnego i procesowego myślenia:

• Przykłady
• Praktyczne wykorzystanie poznanych technik 

w różnorodnych ćwiczeniach i analizach

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 team coachingu oraz indywidualnym rozwoju predyspozycji. Podczas swoich zajęć
łączy świat biznesu ze światem sportu, co sprawia, że wyróżnia ją między innymi ekstremalne
podejście do coachingu.

Sylwia w nowoczesnych metodach zarządzania wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas
współpracy ze sportowcami, zarówno zawodnikami, jak i trenerami. Specjalizuje się w szkoleniach
rozwijających kompetencje sprzedażowe, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu oraz
wrodzonych predyspozycjach komunikacyjnych. Swoją wiedzę Sylwia zdobywała w różnych
branżach m.in. finansowej, dotacji unijnych, sprzedażowych, ubezpieczeniowych, pomocy dzieciom
oraz szkołach publicznych. Najbardziej lubi współpracować z młodymi ludźmi oraz ciekawymi
organizacjami, które dają jej możliwość pełnego wykorzystania swoich kompetencji.

Prelegentka kongresów branżowych, w tym Kongresu Psychologii Sportu w Warszawie

Doktorantka na kierunku Zarządzanie

Certyfikowany konsultant MindSonar

Facylitator zespołów projektowych

lat doświadczenia 
w prowadzeniu drużyn sportowych 

i indywidualnych zawodników 
w oparciu o autorskie programy

sportowców w procesie 
treningu mentalnego 

(drużynowo i indywidualnie)

aktywnych sportowo 
synów

SYLWIA DĄBROWSKA - TRENER

6 250 3
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