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Program warsztatów dla nastolatków 

w wieku 13-19 lat, uczący komunikacji 

interpersonalnej i przemawiania. 
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CZYM SĄ MŁODZI MÓWCY? 

MŁODZI MÓWCY TO PROGRAM WARSZTATOWO-TUTORINGOWY DLA MŁODZIEŻY 

Program realizowany jest w formie 2-godzinnych warsztatów, odbywających się raz w tygodniu, 

na których uczestnicy stopniowo przygotowują swoje przemówienia oraz uczą się komunikacji 

interpersonalnej. Przygotowane wystąpienia wygłaszają rodzicom/znajomym na koniec roku.  

 

DLACZEGO KOMUNIKACJA JEST WAŻNA? 

Komunikacja jest jedną z najbardziej cenionych kompetencji obecnego świata, gdyż coraz więcej 

zawodów wypieranych jest przez roboty oraz sztuczną inteligencję. Potrzebne będą więc zawody 

wymagające doskonałych umiejętności komunikacyjnych, które realizowad mogą tylko ludzie. 

Sprawnośd komunikacyjna to umiejętnośd dominująca rankingi kompetencji XXI wieku: 

- wg University of Kent (miejsce 1.) 

- wg Forbes 2021 (miejsce 1.) 

- wg Opportunity Job Network (miejsce 1.) 

i przytłaczającą większośd tych, które są w internecie. Dlatego warto zadbad, by uczyd się komunikacji 

od najmłodszych lat. 

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA SZKOŁY? 

Szkoły wdrażające program Młodzi Mówcy do swojej oferty osiągają następujące korzyści: 

 innowacyjna oferta edukacyjna – pozalekcyjna lub zintegrowana z programem nauczania, 

 podsumowanie efektów zajęd w formie kwestionariuszy oraz nagrao uczestników – oba 

realizowane są przed i po programie, dzięki czemu osiągane są mierzalne efekty, 

 wychowanie przyszłej asertywnej kadry zarządzającej i biznesowej,  

 realizacja celów i misji szkoły wobec uczniów w zakresie komunikacji, współpracy w grupie 

oraz inteligencji emocjonalnej, 

 współpraca z nauczycielem z doświadczeniem w Odysei Umysłu, pracującym od 2012 roku.  

https://www.kent.ac.uk/careers/sk/top-ten-skills.htm
https://www.forbes.com/sites/markcperna/2021/05/24/here-are-the-top-5-soft-skills-i-look-for-in-candidates/
http://www.opportunityjobnetwork.com/job-resources/help/top-10-skills.html
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JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA RODZICÓW? 

Rodzice mogą liczyd na następujące korzyści: 

 zajęcia prowadzi doświadczony nauczyciel umiejący zmotywowad młodzież, 

 warsztaty faktycznie budują umiejętnośd komunikacji, 

 stworzona grupa to bezpieczne środowisko rówieśnicze dla dziecka, 

 zajęcia dają duże obycie w pracy zespołowej, 

 dziecko podniesie pewnośd siebie, zaradnośd i poczucie własnej wartości, kluczowej w wieku 

nastoletnim, 

 umiejętności: m.in. komunikacji, dawania informacji zwrotnej, występowania publicznego, 

pracy zespołowej czy radzenie z kryzysami i konfliktami, 

 budowa dojrzałości i kształtowanie odpowiedzialnej postawy dziecka. 

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA UCZNIÓW? 

 profesjonalna wiedza od doświadczonego mówcy i nauczyciela, 

 świetna atmosfera zabawy, sprzyjająca nauce, 

 dużo indywidualnej uwagi prowadzącego, 

 zróżnicowane i ciekawe zajęcia, 

 przyjazne towarzystwo i interakcje społeczne, 

 mała kameralna grupa, 

 materiał, który przyda się w wielu dziedzinach życia. 

 

CO STOI ZA SKUTECZNOŚCIĄ?  

Program opracowany został zgodnie z najnowszymi trendami edukacyjnymi. Jego podstawą jest 

system tutorski, czyli m.in. rozwój uczestników w oparciu o indywidualną informację zwrotną. 

Stosowane są także m.in. odwrócona klasa, gniazdo, praca grupowa czy dyskusja. Zajęcia kooczą się 

podsumowaniem i samodzielnym wyciąganiem wniosków przez uczestników, co uczy myślenia. 

 

JAKIE SĄ EFEKTY PROGRAMU?  

W pilotażowym programie z roku 2019/2020 uczestnicy wypełnili kwestionariusz auto-oceny 

na początku programu oraz po jego ukooczeniu. Rezultaty są zaprezentowane w tabeli poniżej: 
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JAKI JEST ZAKRES TREŚCI?  

Pracujemy w dwóch obszarach: wystąpienia publiczne oraz komunikacja interpersonalna 

(w autorskim programie Relacyjna Komunikacja Empatyczna, spójnym z NVC). Wybrane zagadnienia: 

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE RELACYJNA KOMUNIKACJA EMPATYCZNA 

 Cel i struktura mowy 

 Zarządzanie stresem i tremą 

 Autoprezentacja 

 Profesjonalna gestykulacja i mowa ciała 

 Embolofrazje i emisja głosu 

 Moc rekwizytów na scenie 

 Barwny język 

 Storytelling w służbie mówcy 

 Techniki rozpoczęcia oraz mocnej puenty 

 Inteligencja emocjonalna w komunikacji 

 Udzielanie informacji zwrotnej 

 Błędy komunikacyjne i jak ich unikad 

 Stawianie granic 

 Model empatycznej odmowy 

 5 języków przepraszania 

 Aktywne słuchanie i parafrazy 

 Modele radzenia sobie z konfliktami 

 Komunikacja perswazyjna 

 

JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA?  

koszt jednych zajęd 2h (godzin zegarowych) dla grupy max. 12 osób –        Dla szkół i organizacji: 

480 zł [390 zł + 23% VAT].  

koszt jednych zajęd 2h (godzin zegarowych) dla grupy max. 10 osób –        Dla osób prywatnych: 

50 zł (w tym 23% VAT). 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Cena zawiera: 

 profesjonalne kameralne warsztaty z indywidualnym podejściem, 

 udział w społeczności Młodych Mówców (w tym: dedykowana grupa na FB), 

 materiały do nauki, 

 semestralne raporty dla szkoły i rodziców. 

Możliwe dodatkowe rabaty przy zamówieniu 4+ grup zajęciowych.  

 

KTO PROWADZI? 

Arkadiusz Naruk 

 Trener i pasjonat komunikacji z międzynarodowym 
certyfikatem trenerskim II stopnia CIPT® oraz 
najwyższym certyfikatem DTM światowej organizacji 
mówców. 

 Doświadczenie zbiera od 2012 roku w rolach mówcy, 
konferansjera, trenera biznesu, wykładowcy 
akademickiego i keynote speakera.  

 Jego pasję i warsztat potwierdzają nagrody, medale 
i wyróżnienia (w 2020 roku: 10 medali). Szkolił dla 
i w organizacjach takich jak: Ambasada Australii, 
NATO (Bruksela), forum gospodarcze Wizja Rozwoju. 

 Prywatnie interesuje się literaturą rozwojową (biznes 
i psychologia) i dalekimi podróżami. 
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PODSUMOWANIE 

Zamówienia prosimy kierowad na kontakt – 

e-mail: biuro@anaruk.pl lub telefonicznie: 784 046 205 

  

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie, dlatego zapraszam serdecznie do 

współpracy, byśmy razem pomagali nastolatkom rozwijad się w kluczowych kompetencjach XXI wieku.  

Z wyrazami szacunku 

Arkadiusz Naruk 

mailto:biuro@anaruk.pl

