
Które metody treningowe są najbardziej efe-
ktywne? Jakie istnieją rodzaje trybów szkole-
niowych i na który się zdecydować?

Pośród współczesnych metod rozwoju osobowości coraz 
bardziej doceniane stają się treningi z zakresu tzw. psy-
chologii ekstremalnej, zapewniające adaptację i kontro-
lę psychiki i ciała w sytuacjach nietypowych, trudnych 
w biznesie, środowisku społecznym i życiu osobistym. 
Najnowszą propozycją w tej dziedzinie jest coaching, 
którego istotą jest założenie, że z pomocą coacha klient 
rozwiązuje swoje problemy oraz znajduje drogę do osią-
gnięcia wyznaczonych celów.
Decydując się na trening należy najpierw dokonać wy-
boru tematu zajęć. Przyciąganie sukcesu, zdobywanie 
życiowych pozycji, przywództwo, komunikacja inter-
personalna, anty-stress to częste tematy programów 
szkoleniowych. Równie ważną sprawą jest odpowiedni 
dobór trybu, w którym będzie przeprowadzony trening. 
Standardowe warianty zajęć to spotkania indywidualne, 
w grupie lub treningi łączące oba te rodzaje.    
Trening w grupie w postaci seminariów otwartych to 
okazja uczestniczenia w zajęciach dotyczących konkre-
tnego zagadnienia tematycznego, wybranego z ofero-
wanych programów szkoleniowych.

              

Inną wersją treningu w grupie są seminaria zamknięte, 
których celem jest zapewnienie firmie, organizacji czy 
zespołowi coachingu i wsparcia w oryginalnym zakresie 
tematycznym, dostosowanym do specyficznych potrzeb 
uczestników oraz potrzeb grupy. Treść programu semi-
nariów zamkniętych zostaje przygotowana na bazie 
programów seminariów otwartych, po ustaleniu celów 
treningu z przedstawicielem klientów.
Niektórzy klienci preferują  treningi w formie indywidu-
alnych zajęć z coachem. Atutem tego trybu jest jego 
elastyczność dająca możliwość dogłębnego zrozumie-
nia potrzeb  i problemów klienta. Prowadzi to do pod-
jęcia specjalnych działań, w całości ukierunkowanych 
na daną osobę. Bardzo skuteczną formą zajęć, łączą-
cą możliwości jakie daje uczestniczenie w treningu wraz 
z innymi osobami z zaletami sesji indywidualnych, jest tre-
ning grupowo indywidualny. Charakteryzuje się on ukie-
runkowanym nastawieniem podczas zajęć zespołowych 
i dodatkowym wsparciem ze strony coacha. Przystępna 
i uniwersalna forma przekazywania wiedzy sprawia, że 
niezależnie od wybranego trybu zajęć coaching jest na-
rzędziem przystosowywania i rozwoju, które można po-
lecić osobom potrzebującym wsparcia w realizacji swo-
ich zamierzeń, poszukującym swojego miejsca, nowych 
celów i sukcesu we współczesnej Europie i Świecie.
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Which training methods are the most effective? 
What are the types of the training programs 
and which one to choose?

Among the modern methods of the personal develop-
ment, trainings covering the so-called extreme psychol-
ogy become more and more valued. They ensure the 
adapting and controlling the mind and body in non-typ-
ical situations, as well as difficult ones in business, social 
environment and private life. The newest offer in this mat-
ter is the coaching, with its core as the thesis, with the 
coach’s help, the client solves ones problems and finds 
the way to reach the set goals.
Making your mind to take part in the training, first the 
choice of the topic of the course needs to be made. 
Pulling the success, gaining life’s positions, leadership, 
interpersonal communication, anti-stress, are the com-
mon topics of the training programs. Choosing  the way 
of covering the training is equally vital. The standard way 
of conducting the classes are: individual, group and as  
a combination of these two.
The group training, in the way of open seminars is the op-
portunity to attend a class, focused on the particular is-
sue, chosen from the list of the offered training programs.
A different version of the group training is the closed 
seminar, which aim is to provide the company, organiza-

tion or team the coaching and backup within the origi-
nal subject range, adjusted to the specific needs of the 
participants and the needs of the group.  The content of 
the closed seminar programs is prepared on the base of 
the program of the open seminars, after setting the goals 
of the training with the client’s representation.
Some of the clients prefer the form of individual classes 
with the coach. It’s advantage is the flexibility, giving the 
ability to getting to know deeply the needs and prob-
lems of the client. This leads to taking the special action, 
totally focusing on the particular client. 
The group-individual training is a very effective form of 
classes, combining the possibilities given by co-attend-
ing with the others with the advantages of individual ses-
sions. It characterizes with the focused approach during 
the team class and the extra backup from the coach. 
The accessible and universal form of the knowledge giv-
en, makes the coaching the tool for adjusting and de-
velopment, no matter what way of training chosen and 
offer it for those, who need help in the realization of their 
aims, as well as the ones looking for their place, new tar-
gets, goals and success in the nowadays Europe and the 
World.
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