
          

 

 

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 

oraz 

Fundacje na Rzecz Wspierana Innowacji w JST 
Zapraszają cykl warsztatów: 

Poznańska Akademia Rozwoju Pracowników JST  
 

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w 3 sesjach merytorycznych, mających na celu rozwój 
kompetencji pracowników JST w zakresie kreowania wizerunku osobistego, budowania marki własnej 
oraz marki JST, a także umiejętność sprawnego i efektywnego komunikowania się z otoczeniem. 
Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranych sesjach. 

 

Sesja I: Autoprezentacja pracownika JST - 14 lutego 2018 r., g. 10:00, 
 ul. Piekary 17, Poznań, sala 107 
 
Ekspozycja społeczna – reguły postępowania: 
 

a) jak się zaprezentować odbiorcom /widzom, słuchaczom, publiczności/, 
b) jak przemawiać publicznie, 
c) jak dobrać strój do wystąpienia; 

 
Interakcja ze słuchaczami: 
 

a) jak odpowiadać na trudne pytania, 
b) sztuka publicznego prowadzenia sporów, 
c) obrona przed manipulacją; 

 
Publiczna prezentacje projektów samorządowych: 
 

a) jak zjednać przychylność odbiorców, 
b) jak korzystać z narzędzi prezentacyjnych, 
c) jak utrzymać uwagę audytorium; 

 

 
Sesja II: PR w samorządzie - 23 lutego 2018 r., g. 10:00, ul. Piekary 17, Poznań, 
sala 107 
 
Public Relations w JST: 
 

a) PR – jak go stosować w JST, 
b) różnorodność metod działań PR-owych, 
c) specyfika JST a PR biznesowy; 

 
Metody komunikacji PR-owej JST: 
 

a) strony www JST, 
b) Nowe Media a PR, 
c) pisanie tekstów PR-owych; 

 
Skuteczna promocja działań samorządu: 
 

a) budowanie pozytywnego wizerunku JST, 
b) skuteczne działania promocyjne w urzędzie, 
c) sytuacje kryzysowe w JST – jak sobie radzić w obliczu kryzysu; 



 
 
 
Sesja III: Budowanie relacji z mediami – 9 marca 2018 r., g. 10:00,  
ul. Piekary 17, Poznań, sala 107 
 
Tajemnica sukcesu w kontaktach z mediami: 
 

a) media – ich siła i słabości, 
b) reguły współpracy z dziennikarzami, 
c) otwartość, rzetelność, wiarygodność – elementy budowania relacji z mediami; 

 
Wystąpienia przed kamerą: 
 

a) rozmowa z dziennikarzem w przestrzeni zamkniętej, 
b) rozmowa z dziennikarzem w plenerze, 
c) reguły kadrowania i wybierania planu; 

 
Praca z głosem w aspekcie wystąpień medialnych: 
 

a) w jaki sposób rozgrzać aparat mowy przed wystąpieniem medialnym, 
b) ćwiczenia oddechowo-przeponowe, 
c) praca nad artykulacją i melodyką głosu; 

 
 

Prelegent: 

 

Seminarium poprowadzi Cezary Wojtczak: z wykształcenia politolog i menadżer. Ekspert w dziedzinie 

szeroko rozumianej komunikacji. Pracuje jako trener biznesu, nauczyciel akademicki, dziennikarz i PR-

owiec. Autor innowacyjnego projektu szkoleniowego „Mistrzowskie wystąpienia publiczne”, w którym 

realizuje swą pasję jaką są publiczne prezentacje. Posiada Kartę Prezenterską Telewizji Polskiej. 

Doradza firmom w zakresie Media Relations, szkoli rzeczników prasowych, dziennikarzy, 

samorządowców i biznesmenów. W 2009 roku uznany przez miesięcznik „PRESS” za jednego  

z najlepszych dziennikarzy w regionie kujawsko-pomorskim. Do roku 2015 realizował cykliczne programy 

edukacyjno-publicystyczne emitowane na ogólnopolskiej antenie TVP Regionalna. Był również prezesem 

Zarządu i Redaktorem Naczelnym Polskiego Radia PiK. 

 

 

Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej www.sgipw.wlkp.pl 


