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Cel szkolenia 

• Pokażemy Ci, jak efektywnie prowadzić sesje coachingowe i mentoringowe. 
• Poznasz kluczowe umiejętności coachingu i mentoringu, które możesz zastosować w swojej organizacji. 
• Nauczysz się projektować i prowadzić sesję coachingu i mentoringu w podstawowym wymiarze. 
• Zrozumiesz charakter relacji, którymi należy się zająć podczas programów coachingu i mentoringu. 

Jak szkolimy? 

• Wskażemy Ci cechy dobrego mentora oraz powiemy, jak nim zostać. 
• Wprowadziliśmy pilotażowy program mentoringu. 
• Nauka w oparciu o wiedzę i doświadczenie wykwalifikowanych trenerów. 
• Materiał dostosowany do osób chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze coachingu i 

mentoringu. 
• Uczymy poprzez współdziałanie, dlatego pokażemy Ci, jak zadawać właściwe pytania. 

Dla kogo? 

• Dla osób chcących podnosić swoje kompetencje w zakresie wspierania ludzi w rozwoju oraz poznania 

siebie w takiej roli.  

• Warsztaty przeznaczone są również dla liderów, menedżerów zarządzających ludźmi, a także dla osób, 

które w swoich przedsiębiorstwach zajmują się rozwojem kadr, budowaniem świadomości biznesowej i 

kreowaniem kultury organizacyjnej oraz dla trenerów i konsultantów. 

Forma 
Online - szkolenie obejmuje 10 godzin zajęć online. 

Program 

1. MODUŁ 1 – Cele, założenia merytoryczne i organizacja 
2. MODUŁ 2 – Rozróżnienie pomiędzy coachingiem, mentoringiem i zakresem wykorzystania 
3. MODUŁ 3 – Kompetencje coach’a & mentora 
4. MODUŁ 4 – Wprowadzenie do metodyki COACHINGU 
5. MODUŁ 5 – Wprowadzenie do dalszej organizacji zajęć 
6. MODUŁ 6 – Definiowanie celów 
7. MODUŁ 7 – Dalsze działania, po ustaleniu celów 
8. MODUŁ 8 – Wprowadzenie do metodyki MENTORINGU 
9. MODUŁ 9 - Podsumowanie 

Prowadzący: Marcin Żółtak 

Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w doradztwie związanym z budowaniem usprawnianiem  
i budowaniem efektywnych systemów organizacyjnych, kształtowaniem struktur organizacyjnych, systemów 
zarządzania, mierników organizacyjnych. Pracuje w standardach usprawniania organizacji: BSA, HPT, ODT. 
Pracuje również jako trener i wykładowca akademicki. 
 



 

Po zakończeniu szkolenia możesz uzyskać certyfikat Franklin University. 

Warunki uzyskania certyfikatu (w kolejności jak poniżej): 

1. Udział w zajęciach certyfikowanych, 
2. Zaliczenie testu na koniec zajęć certyfikowanych (po zajęciach zostanie przesłany link do testu), 
3. Dokonanie wpłaty. 

Test rozwiązywany jest po zajęciach certyfikowanych. Wyniki testu zostaną przesłane drogą mailową. 

Opłatę, za wystawienie certyfikatu przez amerykańską Uczelnię (350,00 zł), należy wpłacić na konto podane na 
stronie szkolenia  (blok „Zapisy”) – bez wpłaty certyfikat nie będzie mógł być wydany. 

WAŻNE - dowód wpłaty należy przekazać mailowo: 

szkolenia@wsb.poznan.pl 

Na podstawie dowodu wpłaty wysyłane są zapotrzebowania dotyczące imiennego certyfikatu. Gotowe 
certyfikaty są przesyłane bezpośrednio z Columbus (czas oczekiwania do 3 miesięcy). Certyfikaty zostaną 
wysłane pocztą. 

Istnieje możliwość wystawienia faktury, w przypadku sfinansowania przez firmę (w części lub w całości) udziału 
w szkoleniu. Zapotrzebowanie na fakturę należy zgłosić w formularzu zgłoszenia online. 

 

Certyfikat 

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma imienny certyfikat wystawiany przez WSB oraz (za dodatkową 

opłatą 350 zł) certyfikat Franklin University. 

Cena 

• 620 zł brutto + 350 zł certyfikat Franklin University 

• studenci WSB, absolwenci WSB - 600 zł brutto + 350 zł certyfikat Franklin University 

Zapisy 

Zapisu dokonujemy poprzez formularz online. 

Płatność 

Sposób oraz termin płatności znajdują się bloku „Zapisy”.   
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