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Wideokonferencja – skuteczne techniki komunikacji  
Szkolenie ONLINE w systemie „Aktywnego treningu z uczestnikiem”  
 

O SZKOLENIU  
 
Dlaczego warto? 
 

Wideokonferencje nie znikną z naszego życia 
prezenterskiego w maju, czy czerwcu 2021 roku. Tak 
jak wymyślenie samochodu nie wykluczyło jazdy 
motorem. Wideokonferencje nie pojawiły się nagle. 
One były z nami, ale były wykorzystywane w 
mniejszym stopniu niż teraz. Dlatego uczestnicy 
mojego szkolenia będą przygotowani do 
wykorzystywania wiedzy nie przez pół roku, tylko 
skorzystają z niego do urozmaicenia komunikacji 
publicznej przez najbliższą dekadę.  
 

Szkolenie zarówno dla początkujących jak i dla 
zaawansowanych mówców 
 

Nauka skutecznego przemawiania podczas wideokonferencji wykonywanych na siedząco jest 
zaprzeczeniem systemu, który wprowadzam od ponad 10 lat. Nie mniej otoczenie wymogło od nas 
powrót do komunikacji na siedząco. Najłatwiej mają dziś ci, którzy nigdy nie musieli się starać lub po 
prostu nie przykładali się do komunikacji i większość swoich wystąpień, konferencji, wywiadów 
udzielali na siedząco. Oswoili się z tą ograniczoną pozycją prezentera. Ale również oni w przeważającej 
większości nie wiedzą jak wyglądają okiem osób siedzących po drugiej stronie ekranu. Nie wiedzą jak 
się zachowują i jakie błędy popełniają. Natomiast doświadczeni prezenterzy dopasowując się do 
obecnych warunków są zmuszeni złamać swoje przyzwyczajenia i wyuczone nawyki i również 
popełniają błędy. Są zmuszeni przełożyć gro komunikacji na twarz, sylwetkę od pasa do ramion, 
gestykulację i proksemikę.  
 

Szkolenie a nie stabilne i wykładowe 
webinarium 
 

Poprowadzę warsztaty praktycznie i 
dynamicznie. Dlatego wykonam ponad 30 
ćwiczeń poprawiających system komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej uczestników. Aż 90% 
czasu to ćwiczenia, w tym aktywna komunikacja 
dwukierunkowa z uczestnikami. Na bieżąco 
będę wprowadzać korekty i poprawiać system 
wystąpień uczestników. Każdy z uczestników 
będzie poproszony o krótką mowę przed innymi 
uczestnikami. Z tą różnicą, że z bezpiecznej 
odległości, z miejsca swojej pracy.  
 

Do uzyskania pełnej skuteczności wykorzystam 
studio trenerskie Seweryn Szkolenia. To nowy projekt. Powstał pod koniec października 2020 roku. 
Służy do nagrywania trenera i „na żywo” emitowania ćwiczeń na monitorze uczestnika.  
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    TRENER 
 

MAURYCY SEWERYN 
 

• Jest zaliczany do 3 najlepszych specjalistów od 
mowy ciała i wystąpień publicznych w Polsce.  
• Trenuje i wykłada na uczelniach od 10 lat. 
Zrealizował ponad 1800 szkoleń.   
• Stworzył System „Skutecznego Treningu 
Prezentera”.  
• Zanim zaczął szkolić, wykonał ponad 6000 
wystąpień publicznych.   
• Zna percepcję Klientów. Przeszedł bowiem drogę 
od stanowiska podreferenta w Centrum 
Informacyjnym Rządu, przez starszego specjalistę w 
sekretariacie MSWiA, radnego (przez 3 kadencje) do 
wiceburmistrza w Warszawie.  

• Prowadził biuro prasowe byłego marszałka Sejmu RP – Pana Marka Borowskiego.  
• Był rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców.   
• Od 11 lat prowadzi firmę „Seweryn Szkolenia” (do 2019r. Warszawska Grupa Doradców PR)  
• W latach 2012-2014 przeprowadziłem badania na temat postrzegania sygnałów komunikacji 
niewerbalnej przez Polaków. W 2017 roku wznowił badania.  
• Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i stypendystą Uniwersytetu 
Humboldta w Berlinie. Był doktorantem w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.  
 

 

    O SZKOLENIU  
 

 

10.00 – 12.00 
 

Część 1. Zniszczenie wideokonferencji w pierwszej minucie. Podstawowe błędy 
popełniane podczas wideokonferencji. 

• Wideokonferencja z 1, 2 i wieloma osobami.  
• Wideokonferencje na siedząco. Specyfika tego przekazu.  
• Zasada wzrokowej analizy emitowanego obrazu przez odbiorców.  
• Szumy informacyjne i rozproszenie przekazu. 

 

Część 2. KAŻDY SIĘ STRESUJE. Analiza krótkich wystąpień uczestników. 
Eliminacja podstawowych objawów stresu u uczestników.  

• Po czym publiczność wideokonferencji poznaje tremę. 
• Zakłócenie ruchu i motoryki podczas prezentacji: 

- drżenie dłoni i głosu. 
- suchość w ustach. 
- kontrolowanie mięśni – drżenia lub nadmiernego spięcia. 
 
Część 3. Ciało prezentera podczas wideokonferencji.  

• Ułożenie głowy i ruchy głową 
• Kontakt wzrokowy: 

- analiza zachowań wzrokowych, 
- rozszerzenie źrenic; 
- sposób patrzenia z wykorzystaniem kamery.  

 

• Komunikacja w przestrzeni ramiom. Jak odczytywać ruchy ramionami. . 
• Postawa i ułożenie ciała w wideokonferencji.  
• Aparycja, w tym garderoba i wpływanie kolorami.  
• Znaczenie i odbieranie przestrzeni na stole w czasie wideokonferencji.  
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• Gestykulacja mówcy: 
- wysokość gestykulacji  
- gestykulacja opisowa.  
- gestykulacja podczas prezentacji 
najwyższego stopnia – PAKIET 3-go 
POZIOMU   
- szybkość gestykulacji ekspercka oraz 
ograniczenia techniczne kamery 
- gestykulacji ekspercka a 
motywacyjna 
- sygnały niepewności. 
- sygnały kłamstwa. 
- sygnały stresu i uspokajania się. 
- gesty pewności siebie.  
- gesty prezentacji przedmiotów.  

12.00 – 12.15 Przerwa dla uczestników 
 

12.15-14.15 
 

ZŁOTE USTA 
 

Wpływanie głosem i sposobem mówienia na publiczność wideokonferencji.  
 

• Ustalenie kompetencji komunikacyjnych 
w oparciu o jakość głosu. 

• Rozgrzanie aparatu mowy przed 
wideokonferencją.  

• Tempo mówienia i inne walory głosu – ich 
wykorzystanie do skutecznego 
prezentowania. 

• Głos perswazyjny – praca nad barwą 
głosu i jego siłą, modulacją, artykulacją i 
akcentem. 

 

Magia słów 
• 8 ciekawych wstępów, które przyciągną 

uwagę odbiorców.  
• Zastosowanie w praktyce: 

- pytania do audytorium. 
- pozytywnego szoku i zainteresowania zaskakującą informacją. 
- anegdoty 
- cytatu i przykładu znanych ludzi 
- analogii, porównań i przenośni 

• Na zakończenie… 4 ciekawe zakończenia, po których usłyszysz oklaski. 
 

 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 
 
Miejsce szkolenia: ONLINE, platforma Clickmeeting 
Koszt uczestnictwa:  

 - przy zgłoszeniu 1 osoby – 750 zł/os. netto 
 - przy zgłoszeniu 2 osób – 700 zł/os. netto  
 - przy zgłoszeniu 3 i więcej osób – 600 zł/os. netto. 
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