
   
 
 
 
  

 

 

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 

praktyka umiejętności z zakresu komunikacji opartej na empatii.  

 

Uczestnicy tego szkolenia uzyskają wiedzę w następującym zakresie: 

- 4 podstawowe rozróżnienia wg M.Rosenberga – dlaczego są istotne w budowaniu relacji? 

- empatia i integrowanie mózgu wg D.Siegala 

- uważność i empatia wobec siebie wg J.K. Zinna oraz M.Rosenberga 

- jak empatycznie reagować na krytykę? 

- jak zamieniać krytykę na proces 4 kroków? 

- jak słuchać w konflikcie? 

- jak przygotowywać się do trudnych rozmów? 

- jak formułować prośby budujące relacje? 

- opcjonalnie porównanie modeli GROW i 4 Kroki 

 

Uczestnicy tego szkolenia będą praktykować następujące umiejętności: 

-  4 podstawowych rozróżnień 

-  odróżniania szczerości opartej na ocenach od szczerości opartej na potrzebach 

- umiejętność identyfikowania, nazywania oraz wyrażania własnych uczuć, potrzeb i próśb 

- umiejętność empatii wobec siebie w sytuacji kiedy słyszę krytykę 

- umiejętność tłumaczenia ocen na język potrzeb i próśb (kiedy mówię oraz kiedy słucham) 

- umiejętność słuchania w konflikcie 

- umiejętność nazywania potrzeb w konflikcie 

 

 

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 z naciskiem na naturalizowanie języka potrzeb, tak aby nie tworzył bariery 

komunikacyjnej. 

 

Uczestnicy tego szkolenia uzyskają wiedzę z następujących tematów:  

- jak dbać o to, aby dostać to na czym nam zależy w kontakcie (info zwrotna i prośby w trakcie rozmowy)? 

- jak reagować na trudne komunikaty? 4 wybory 

- jak wyrażać trudną informację zwrotną?  

- jak transformować złość na język potrzeb? 

- jak odmawiać, aby budować relacje? 

- jak stosować założenia NVC  rozwoju osobistym np. proces podejmowania decyzji w oparciu o potrzeby? 

- jak wykorzystać model 4 kroków do pracy nad strategiami (celami)? (opcjonalnie)  

 



   
 
 

 

 

 

 

Uczestnicy tego szkolenia będą praktykować następujące umiejętności: 

- wyrażania próśb w oparciu o potrzeby 

- umiejętność dokonywania świadomego wyboru reakcji na trudne komunikaty  

- wyrażania trudnych komunikatów w języku potrzeb i próśb 

- udzielania pełne informacji zwrotnej w oparciu o model 4 kroków 

- transformowania złości na język potrzeb 

- odmawiania w sposób dbający o relację 

- empatii wobec siebie w sytuacji stresu 

- podejmowania decyzji w oparciu o świadomość potrzeb 

 

 

Moduł 3. Podstawy pracy z grupą  
Cel:  

Zdobycie wiedzy na temat tworzenia programu modułu  

szkoleniowego wg cyklu Kolba i praktyka podstawowych umiejętności trenerskich w kontakcie z grupą. 

 

Uczestnicy tego szkolenia zdobędą wiedzę na temat: 

- uczenia się przez doświadczenie oraz refleksję 

- poznają cykl uczenia się wg Kolba i zasady pisania programu szkolenia z uwzględnieniem elementów cyklu 

- zasad wyznaczania celów szkolenia w odniesieniu do potrzeb grupy oraz własnych umiejętności (zasobów) 

- posiadanych zasobów do bycia w roli trenera (autoanaliza oraz informacje zwrotne od grupy) 

 

Szkolenie ma głównie charakter praktyczny. W czasie szkolenia uczestnicy będą praktykować następujące 

umiejętności:  

- umiejętność parafrazowania i klaryfikowania wypowiedzi uczestników grupy 

- umiejętność świadomego zadawania pytań dotyczących poziomu emocjonalnego lub poznawczego  

- umiejętność formułowania próśb do grupy w czasie prowadzenia doświadczeń oraz w fazie refleksji 

- umiejętność uczenia się z informacji zwrotnej (w tym świadome poszukiwanie uczącej informacji 

zwrotnej), a także radzenia sobie z krytyką i stresem 

- umiejętność określania własnych zasobów i tworzenia na ich bazie oferty szkolenia (modułu  

szkoleniowego) w tym wyznaczania celów oraz tworzenia scenariusza modułu 

- umiejętność prowadzenia modułu szkoleniowego wg przygotowanego scenariusza 

 

 

Moduł 4. Praktyka pracy z grupą i podstawowe 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.  

 

W trakcie tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzą w zakresie: 

- modele informacji zwrotnej – uproszczony i wg 4 kroków NVC, na czym polegają i jak można je stosować w 

praktyce trenerskiej 

- model mam wpływ – nie mam wpływu –czyli jak filozofię stoików możemy wykorzystać na szkoleniu (za 

T.Mazur) 

- model skalowania i continuum – przykłady zastosowań 

 



   
 
 

 

 

 

 

- praca z metaforą (symbolami) – możliwości, ograniczenia, przykłady ze szkoleń otwartych oraz 

biznesowych na podstawie praktyki własnej.  

 

W czasie szkolenia uczestnicy będą praktykować następujące umiejętności: 

- umiejętność pisania scenariusz modułu szkoleniowego z zastosowaniem wybranych, prostych narzędzi 

- umiejętność dostosowaniu tematu szkolenia do potrzeb grupy 

- umiejętność wyznaczania realistycznego celu modułu szkoleniowego 

- umiejętność realizacji w wyznaczonym czasie, modułu szkoleniowego 

- umiejętność bycia w kontakcie z grupą 

- opcjonalnie – umiejętności ustalone z trenerem prowadzącym w czasie indywidualnej ewaluacji po 

szkoleniu nr.3 

  

 

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.  

 

 

W czasie tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:  

-  czterech etapów procesu grupowego, dominujących uczuć i potrzeb uczestników oraz zachowań na 

każdym z nich, wg Marianne Schneider Corey, Gerald Corey 

- strategii pracy z grupą na każdym z etapów rozwoju grupy 

- potencjalne zagrożenia dla realizacji celów szkolenia na każdym z etapów oraz możliwości radzenia sobie z 

takimi sytuacjami przez trenera  

 

W czasie tego szkolenia uczestnicy będą praktykować następujące umiejętności: 

- umiejętność pisania scenariusza z uwzględnieniem wiedzy o etapach procesu grupowego 

- umiejętność prowadzenia omówień doświadczeń pod kątem realizacji celów szkolenia (pracy na forum 

grupy bez struktury) 

- umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w czasie prowadzenia modułu szkoleniowego oraz 

tworzenia własnych strategii na sytuacje stresujące czy zaskakujące.  

 

 

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.  

 

W czasie tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę opartą na ponad 10 letniej praktyce trenerów z zespołu 

naszej Szkoły, na temat przekazywania założeń empatycznej komunikacji w wybranych środowiskach:  

- jak przygotować scenariusz 2-dniowego szkolenia z podstaw empatycznej komunikacji dla klientów 

pracujących w środowisku biznesowym, oświatowym, innych? 

 



   
 
 

 

 

 

 

- jak przygotować scenariusz szkolenia/demo 2-3 godziny dla wybranej grupy klientów? 

- możliwości i ograniczeń wybranych ćwiczeń/modeli bazujących na „Porozumieniu bez Przemocy” w pracy 

z grupą 

 

W czasie szkolenia uczestnicy będą praktykować następujące umiejętności: 

- umiejętność pisania scenariusza dwudniowego szkolenia z zakresu empatycznej komunikacji lub szkolenia 

3 godzinnego 

- umiejętność prowadzenia wybranych, zaawansowanych ćwiczeń z zakresu empatyczne komunikacji (np. 

formułowanie próśb po procesie empatii, przygotowanie do trudnych rozmów, proces „obrazu wroga” z 

metapozycją, prowadzenie struktury 4 sposobów reagowania na krytykę, prowadzenie procesu odmowy 

budującej relacje, prowadzenie procesu transformowania złości) 

- umiejętność empatii wobec siebie w sytuacji stresu 

 

 

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 . 

W czasie tego spotkania uczestnicy prowadzą szkolenia dla swojej grupy wg wcześniej przygotowanych 

programów.  

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.  

 

Uczestnicy szkolenia praktykują umiejętności trenerskie oraz umiejętności z zakresu empatycznej 

komunikacji. Jednoczenie  zdobywają wiedzę o sobie w roli trenera, o już posiadanych zasobach, 

umiejętnościach, a także obszarach do rozwoju. Jest to możliwe dzięki dogłębnej informacji zwrotnej od 

uczestników i superwizora.   

 

 

Dyplom  
Po zakończeniu Kursu, osoby, które uczestniczyły w minimum 80% szkoleń, uczestniczyły w szkoleniu 

ewaluacyjnym oraz realizowały zadania z informacji zwrotnych od trenera prowadzącego, otrzymają 

Dyplom ukończenia „Kursu Doskonalenia Umiejętności Trenerskich i Komunikacji opartej na Empatii”.  

 

 


