
Facylitacja 
w pracy  
z grupą 

Jeśli chcesz prowadzić w przyszłości 
efektywne sesje facylitacyjne  
w grupach – skorzystaj z naszego 
szkolenia! 



Dla kogo? 
Szkolenie skierowane jest do osób 
posiadających doświadczenie pracy  
z grupami. Na szkolenie zapraszamy 
menedżerów, liderów zespołów, trenerów 
zewnętrznych i wewnętrznych, liderów 
społeczności lokalnych i organizacji 
pozarządowych, nauczycieli, edukatorów. 



Co zyskasz i czego się nauczysz? 

Wiedzę ,  czyli…  

Dowiesz się, kim jest facylitator, poznasz 
jego rolę oraz zasady pracy z grupami,  
w których warto prowadzić procesy 
facylitacyjne 
 

Zdiagnozujesz grupę  

Będziesz potrafił dobrać adekwatne 
metody diagnozy i rozwiązania do 
specyfiki problemów, z którymi mierzy 
się grupa 

Poznasz narzędzia  

Dostaniesz konkretne narzędzia, które 
pozwolą Ci na analizę sytuacji 
problemowych w danej grupie 

Poprowadzisz sesję  

Skutecznie nauczysz się prowadzić sesje 
facylitacyjne w grupach i będziesz miał 
okazję przećwiczyć tę umiejętność 



Program szkolenia 
Facylitacja w pracy z grupą 

 



1.  
FACYLITATOR – KTO TO TAKI? 

• Kim jest facylitator – jego rola i zadania w pracy  
z grupą 

 
• Kluczowe kompetencje facylitatora  

 
 



2.  
PROCES FACYLITACJI 

• W jakich sytuacjach warto stosować facylitację 
• Korzyści i ograniczenia procesów facylitacyjnych 
• Planowanie sesji facylitacyjnych w oparciu o proces 

grupowy 
• Etapy prowadzenia sesji facylitacyjnych 
• Zasady angażowania uczestników w procesy 

facylitacyjne 



3.  
TECHNIKI TWÓRCZEGO 
MYŚLENIA WYKORZYSTYWANE 
W FACYLITACJI 

• Klasyczna burza mózgów 
• Odwrócona burza mózgów 
• Metoda 5 pytań 
• Strategia Wolta Disneya 
• Metoda 635 (Brainwriting) 



4.  
SKUTECZNE TECHNIKI 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
W PRACY Z GRUPĄ 

• Definiowanie problemu 
• Identyfikacja źródeł problemu 
• Techniki rozwiązywania problemów (metaplan, 

word cafe, PDCA, DMAIC, A3, 8D 
• Podejście action research do problemu 



5.  
EFEKTYWNE TECHNIKI 
PODEJMOWANIA DECYZJI  
W PRACY Z GRUPĄ 

• ścieżki i procesy decyzyjne 
• reguły decydowania 
• przewidywanie ryzyka w podejmowaniu decyzji 
• powszechne błędy decyzyjne 
• formy grupowego podejmowania decyzji 
• wskazówki I. Janisa dotyczące grupowego 

podejmowania decyzji opracowane po analizie 
materiałów CIA  



Trenerzy 

Michał  Wiechetek Ewa Kalińska-
Grądziel  

Wiesław  Talik 



Informacje i płatności 

Łączny  czas szkolenia 

32 godziny 

Cena 

1299 PLN 

10% rabatu 

Dla studentów studiów dziennych  
i posiadaczy Karty Dużej Rodziny 

100 zł  rabatu 

Przy zapisie wspólnie  
ze znajomym 

Data 

11 – 12.09.2020 oraz 18 – 19.09.2020 



JUŻ TERAZ 

ADRES 

PROGRESS Kalińska, Talik 
Spółka Jawna 

ul. Wojciechowska 7 pok. 207, 
20-704 Lublin 

TELEFONY 

+48 502 140 778 
+48 604 179 323 
+48 736 855 270 

EMAIL i WWW 

progress@szkolatrenerow.info 
www.szkolatrenerow.info 

ZAPISZ SIĘ 

http://nowa.szkolatrenerow.info/szkola-trenerow-progress-edycja-xii/
http://szkolatrenerow.info/szkolenia-dla-trenerow/facylitacja-w-pracy-z-grupa/

