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Jesteśmy założycielami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych 

Otrzymaliśmy tytuł Szkoleniowa Firma Roku 2014 

Członkostwo w IFJ, SPM, ICF 
 

Kultura doceniania praktycznie i codziennie! 

Webinarium dla Pracowników, Zespołów i Kadry ZPPM 

program autorski: Marek Skała 

 

Motto szkolenia: 

Nie licz dni, spraw by dni się liczyły. 

Muhammad Ali 
 

Webinar jest dedykowany Philipowi Zimbardo, 

propagatorowi idei Hero IP – Projekt Heroicznej Wyobraźni 
 

Realizacja: 

Webinarium –  2x90  minut z przerwą, grupa ok. 20 – 30 osób, platforma ZOOM 

Kultura doceniania praktycznie i codziennie! 
 Jak działa docenianie – zaskakujące efekty  dla doceniającego i docenianego, 

 Sześć bazowych zasad doceniania kolegów, szefów i podwładnych, 

 Macierz feedbackowa XXI wieku, 

 Dan Ariely i efekt AHA! – docenianie z sensem! 

 Dylematy doceniania - efekt Galatei i efekt Golema – sam kreujesz z kim pracujesz, 

 Mechanizmy psychologiczne Roberta Cialdiniego – Chwila Mocy nr 1, 

 Narzędzia wspierające docenianie - Karty Kudo, Kudo-Boxy i inne, 

 HIP – Projekt Heroicznej Wyobraźni Philipa Zimbardo -  jak działać samemu, jak angażować w 

działanie innych, 

 OPD – Osobisty Plan Doceniania – jak ćwiczyć i skutecznie wdrażać w życie. 

Trener prowadzący: Marek Skała 
Mówca inspiracyjny, coach, trener warsztatowy. Współzałożyciel Stowarzyszenia 

Profesjonalnych Mówców, doświadczenie dziennikarskie, współpraca z Celebrity Speakers. 

Prowadził kilkaset spotkań, w tym na największych polskich kongresach 

i konferencjach gospodarczych i ekonomicznych. 

Trener ma doświadczenie w pracy dla firm przemysłowych, i  dla związków zawodowych 
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największych polskich i światowych koncernów. Zakres – motywacja, przywództwo, 

zarządzanie zmianą, ale także wystąpienia publiczne czy techniki coachingowe. Autor książek i 

dziennikarz – publicysta, napisał kilkaset tekstów z zakresu biznesu. Oraz trzy bestsellery 

„Psychologia Zmiany – rzecz dla wściekniętych”, „Manipulacja Odczarowana” oraz 

„77Historii, które mogą dać Ci kopa w życiu i biznesie”. Nagrody: Ostre Pióro BCC, Proton 

2012 dla najlepszego edukatora w branży PR. Prowadzi gościnnie zajęcia z PR i HR na kilku 

uczelniach w kraju. Współzałożyciel Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Członkostwo 

w ICF oraz International Federation of Journalists. W 2019 otrzymał nagrodę Złotego Pióra w 

Wiedniu. 

 


