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Czym jest Moderowanie Efektywnych Spotkań?

Opis zawartości: 

To warsztaty, które zostały przygotowane z myślą o osobach 
organizujących i prowadzących wszelkiego rodzaju spotkania, głównie 
online.

Praca podczas warsztatów podzielona jest na 3 moduły:

Moduł 1. Planowanie, czyli o tym co przed spotkaniem:
● cel
● efekt
● ludzie
● proces
● przygotowanie

Moduł 2. Podczas spotkania
● przebieg
● narzędzia
● przerywniki

Moduł 3. Po spotkaniu
●  podsumowanie

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 9:00-13:00



Moderowanie Efektywnych Spotkań

Korzyści z warsztatów dla uczestników:

● nauczą się planować strukturę efektywnych spotkań,
● wykorzystywać narzędzia do angażowania 

uczestników spotkań,
● wypracować konkretne ustalenia podczas spotkań,
● angażować zespół do twórczej pracy,
● poznasz narzędzia do podsumowania wniosków 

podczas spotkań online

Dla kogo ten warsztat:

● pracujących w projektach z innymi osobami. 
● dla tych, którzy narzekają na zbyt dużo nudnych 

spotkań.
● dla tych, którzy chcieliby, żeby podczas spotkania 

podejmować decyzje, a nie tylko dużo mówić.
● dla tych, którym zależy na zadowolonych zespołach



Design Thinking Institute jest od ponad 9 lat zarówno 
twórcą programów, które pomagają firmom rozwijać 
nowe strategie, jak i edukatorem  z zakresu design 
thinking. Swoją działalność opiera na budowaniu  
partnerskich relacji oraz szerokiej ofercie 
warsztatowej.

Zajmujemy się zmianą strategiczną w firmach, 
projektowaniem usług, wdrażaniem i zarządzaniem 
innowacjami i budowaniem efektywnych zespołów.

Mamy za sobą tysiące godzin warsztatowych, setki 
projektów i dziesiątki zaprojektowanych autorskich 
procesów i narzędzi. Jako pierwsi na rynku 
zaoferowaliśmy Kurs Moderatora Design Thinking i od 
tego momentu intensywnie rozwijamy DTX Program, 
aby odpowiedzieć na potrzeby organizacji, które chcą 
pracować metodą design thinking.

Uczymy design thinking. 
Lekko i praktycznie.

Autorskie produkty Design Thinking Institute:
 
Kurs Moderatora Design Thinking 5 dni lub 5 tygodni
Certyfikujemy i rozwijamy sieć moderatorów design thinking 

Design Thinking Start 
Autorski kurs e-learningowy z podstaw metody design thinking

Projektowanie Procesu 
Zaawansowany trening narzędziowy dla moderatorów

Design Thinking Jam
Praca nad konkretnym wyzwaniem klienta na jednodniowym 
warsztacie.

Nowy Ład 
Kilkumiesięczny proces strategiczny dla przedsiębiorstw



Potrzebujesz wsparcia?
Porozmawiajmy! 

Zapisy i pytania
                                                                                      

Patrycja Korczyńska
pk@dt-institute.pl
tel. 515 720 117

Czy mogę otrzymać fakturę proformę?

Czy Moderowanie Efektywnych Spotkań  jest dla mnie?

Chcę zapisać na warsztaty cały mój zespół…

A gdzie znajdę informację o … ?
 
Ile trwają warsztaty i na jakiej  prowadzone są platformie ?

U nas wszystkie pytania są mile widziane :)
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