
   

 
 
 
 
 

Program zajęć Kursu Doskonalenia Umiejętności Trenerskich i 

Komunikacji opartej na Empatii 

 

Moduł 1. Komunikacja oparta na Empatii  teoria i praktyka, część 1  
 

Cel: Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych założeń 

teoretycznych metody oraz integrowanie podstawowych umiejętności, taka aby móc je stosować 

w praktyce. Praktyka umiejętności z zakresu komunikacji opartej na empatii 

Treść: W czasie szkolenia zrealizowane zostaną następujące tematy: 

• Podstawowe rozróżnienia i jak wpływają na jakość komunikacji 

• Empatia wobec siebie w sytuacji kiedy odmawiam lub słyszę odmowę 

• Empatia wobec siebie kiedy doświadczam trudnych emocji: poczucia winy, wstydu, złości i 

lęku. 

• Empatia wobec siebie w sytuacji krytyki lub konfliktu 

• Szczerość szakala, szczerość żyrafy  

• Transformowanie  krytyki i złości na język uczuć i potrzeb  

Moduł 2. Komunikacja oparta na Empatii teoria i praktyka, część 2 

Cel: Celem tego szkolenia jest przedstawienie dalszej części teorii metody oraz dalsza praktyka 

umiejętności komunikacji opartej na empatii w jej wymiarze praktycznym.   
 

Treść: W czasie tego szkolenia uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami 

praktycznymi opartymi na metodzie NVC:  

• Praca z osądami i obwinianiem siebie i innych 

• Wspieranie uczestników w radzeniu sobie z trudnymi emocjami: złość, poczucie winy i 

wstydu. Praktyka empatii wobec trudnych emocji. 

• Precyzyjne komunikaty czyli jak być skutecznym trenerem. Precyzyjna prośba. 

• Doskonalenie umiejętności empatycznego słuchania 

• Troska o siebie w zawodzie trenera i  wsparcie zawodowe. Empatia wobec siebie jako 

źródło wewnętrznej mocy i spokoju. 

• Cztery sposoby reagowania na negatywny komunikat 

 

 



   

 
 

 

Moduł 3. Podstawy pracy z grupą 

Cel: Zdobycie wiedzy na temat tworzenia programu modułu szkoleniowego wg cyklu Kolba i 

praktyka podstawowych umiejętności trenerskich 

Treść: Szkolenie ma głównie charakter praktyczny. W czasie szkolenia zrealizowane zostaną 

następujące tematy:  

• Praktyka umiejętności parafrazowania i klaryfikowania w kontakcie z jedną osobą oraz z 

grupą 

• Praktyka udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej 

• Oswajanie krytyka wewnętrznego i wzmacnianie zaufania do siebie 

• Praktyka pisania scenariusza modułu szkoleniowego w oparciu o cykl Kolba 

• Praktyka prowadzenia modułów szkoleniowych w oparciu o przygotowane scenariusze 

• Poznanie cyklu Kolba i metody pracy trenerskiej opartej o ten cykl 

• Poznanie zasad pisania scenariusza szkolenia w oparciu o cykl Kolba  

 

Moduł 4. Praktyka pracy z grupą i narzędzia trenerskie 

Cel: Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników z wybranymi, prostymi narzędziami 

trenerskimi, które można stosować już po szkoleniu oraz ćwiczenie umiejętności 

wykorzystywania narzędzi w prowadzeniu modułów szkoleniowych. 

Treść: Treścią modułu jest praktyka umiejętności trenerskich zdobytych w czasie poprzedniego 

szkolenia oraz praktyka w stosowaniu niżej wymienionych modeli teoretycznych wraz z analizą 

możliwości ich zastosowania w pracy trenerskiej i potencjalnych ograniczeń w ich stosowaniu: 

• model Okno Johary 

• 3 rodzaje informacji zwrotnej 

• Model kontinuum 

• Model mam wpływ-nie mam wpływu 

• Praca z metaforą 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

Moduł 5. Proces grupowy. Etapy procesu grupowego i rola trenera na każdym z 

nich.  

Cel: Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat etapów procesu grupowego i roli 

trenera na każdym z nich. Celem praktycznym jest doskonalenie umiejętności rozpoznawania 

etapów procesu oraz dobór adekwatnych strategii pracy z grupą i indywidualna praktyka 

trenerska.  

Treść: W czasie szkolenia zostaną zrealizowane następujące tematy: 

• Charakterystyka czterech etapów procesu grupowego 

• Strategie pracy z grupą na każdym z etapów 

• Potencjalne zagrożenia dla realizacji celów szkolenia na każdym z etapów oraz możliwości 

radzenia sobie z takimi sytuacjami przez trenera 

• Odszukanie przez trenera indywidualnych strategii radzenia sobie z własnymi emocjami w 

sytuacjach kryzysowych w prowadzonej grupie 

• Praktyka pracy z grupą bez struktury i doskonalenie wybranych przez siebie umiejętności 

 

Moduł 6. Komunikacja oparta na empatii w kontekście pracy z grupą szkoleniową 

Cel: Celem tego szkolenia jest ugruntowanie posiadanych umiejętności z zakresu komunikacji 

opartej na empatii i przygotowanie do prowadzenia szkoleń z zastosowaniem metody.  

Treść: W czasie szkolenia zrealizowane zostaną następujące zagadnienia: 

• Praktyka pisania scenariusza dwudniowego szkolenia z zakresu empatycznej komunikacji.  

Analiza ćwiczeń pod kątem potrzeb przykładowych grup klientów oraz dostosowywanie 

ćwiczeń do etapów procesu grupowego.  

• Praktyka wybranych umiejętności trenerskich – na podstawie wcześniejszej ewaluacji 

cząstkowej w czasie superwizji  

• Praktyka prowadzenia wybranych zaawansowanych narzędzi z zakresu komunikacji 

opartej na empatii  

• Częste pytania od uczestników. 

• Tworzenie indywidualnych celów rozwojowych związanych ze szkoleniem ewaluacyjnym 

 

 



   

 
 

 

 

Moduł 7. Superwizja i ewaluacja zdobytych umiejętności trenerskich 

Cel: Praktyka pod superwizją i ewaluacja posiadanych umiejętności z zakresu przygotowywania i 

prowadzenia krótkiej formy szkoleniowej (2-3 godziny) prowadzonej metodami aktywnymi 

Treść: W czasie tego spotkania uczestnicy prowadzą szkolenia dla swojej grupy. Szkolenia są 

analizowane i omawiane z perspektywy uczestnika i superwizora. Analizowane są: jakość 

kontaktu z uczestnikami, świadomość celu, wybrane metody szkoleniowe, ich adekwatność do 

tematu oraz potrzeb grupy.  

Dyplom 

Po zakończeniu Kursu, osoby, które uczestniczyły w minimum 80% szkoleń oraz realizowały 

zadania z informacji zwrotnych od trenera prowadzącego, otrzymają Dyplom ukończenia „Kursu 

Doskonalenia Umiejętności Trenerskich i Komunikacji opartej na Empatii”.  

 
 


