
Studium Integralne 
dla liderów, trenerów, pedagogów

i rodziców
Kraków – Wrocław - Warszawa



Studium Integralne to skrócona nazwa programu. Jego celem jest rozwój umiejętności interpersonalnych oparty na
empatii i integralnej wizji rozwoju.  

Program powstał z myślą o osobach, które z powodów zawodowych lub osobistych, chcą zwiększyć swoje
umiejętności interpersonalne, w tym szczególnie: samoświadomość, empatię i komunikację.

Im lepiej rozumiemy siebie, im bardziej oswoimy „Cień” i obejmiemy siebie samoakceptacją, tym większa szansa, na
naturalną, empatyczną postawę wobec innych ludzi i świata.

Udział w programie to czas zatrzymania się i poświęcenia empatycznej uwagi sobie, swoim myślom, uczuciom i
potrzebom, także tym mało uświadomionym, czasem doświadczanym jako „Cień”. 

W czasie programu uczestnicy poznają siebie i zwiększają swoje umiejętności dzięki pracy w oparciu o 7 uznanych
nurtów rozwojowych: trening interpersonalny, Gestalt, Porozumienie bez Przemocy (NVC), Analizę Transakcyjną, 
Pracę z przekonaniami (podejście poznawcze), Integrowanie Cienia (podejście analityczne), Uważność.

Podstawowe założenia



Formuła Studium

7 spotkań

Pierwsze 4-dniowe, od 
czwartku od niedzieli, czw.-sb. 
9-18 z przerwą 1.0 godzinę,  
niedz. 9.00 do 15.30

kolejne 6 spotkań:

Piątek: 15.30 – 19.00,

sobota: 9.00 – 17.30, (przerwa 
90 minut)

niedziela: 9.00 – 13.30,  

160 godzin

dydaktycznych

Małe grupy

6-10 osób

Start grup w 2021 roku:

Kraków:  marzec2021

Warszawa: marzec 2021

Wrocław: marzec 2021



Poznaj program 
Studium Integralnego

Kraków – Wrocław - Warszawa



Trening Interpersonalny
40 godzin



Komunikacja oparta na Empatii
40 godzin (podzielona na 4 sesje)



Warsztat Gestalt
20 godzin



Analiza Transakcyjna
20 godzin



Integrowanie Cienia
16 godzin (+4h EK)



Praca z przekonaniami
12 godzin (+ 8 godzin EK)



Uważność
i podsumowanie programu
12 godzin (+ 8h EK)



Inwestycja w siebie
40zł/godzinę

Opłata za udział w 
programie Studium 

Integralnego wynosi 6500zł. 

To oznacza 40zł/godzinę.

Płatność może być rozłożona 
na raty 0% jeśli podejmiesz 

decyzję, podpiszesz umowę i 
dokonasz pierwszej wpłaty 
w ciągu 7 dni od spotkania.

Czy są możliwe zniżki? 

Tak, jeśli wniesiesz całą 
opłatę w ciągu 7 dni od dnia 

rozmowy wstępnej 
otrzymasz 500zł zniżki 



✓ Dla kogo jest program STUDIUM INTEGRALNEGO? 
Dotychczas najbardziej na programie korzystały osoby, które chciały mieć dodatkowy lub nowy 
zawód trenera/trenerki lub pokrewny, nauczyciele, pedagodzy i dyrektorzy szkół i przedszkoli, 
najczęściej prywatnych, Montessori lub NVC, liderzy/liderki zespołów, w tym HR, rodzice, 
którzy szukają lepszego sposobu na komunikację w rodzinie, a także osoby, które szukały 
sposobu na rozwój osobisty w grupie opartej na empatii. Coraz więcej naszych klientów to 
scram masterzy lub osoby, które planują rozwój w tym kierunku.



✓ Czy są przeciwskazania do udziału w STUDIUM INTEGRALNYM? 
Tak. Są dwa podstawowe przeciwskazania:
1. bycie w kryzysie emocjonalnym lub zdrowotnym, ponieważ udział w programie wymaga zainwestowania czasu i 
energii, w sytuacji kryzysu najprawdopodobniej lepiej pomoże wsparcie indywidualne lub grupa specjalistyczna
2. posiadanie doświadczeń pracy w grupie interpersonalnej o podobnym temacie i czasie trwania, ze względu na 
możliwość podobnych doświadczeń i powtórzeń. 
O wszelkich wątpliwościach rozmawiamy w czasie rozmowy wstępnej, a jeśli nadal pozostają zapraszamy do udziału 
w naszych spotkaniach DEMO oraz na konsultacje psychologiczne. 



Zapraszamy na spotkanie i rozmowę o potrzebach rozwojowych, zasobach trenerskich i o 
tym, czy nasze programy mogą wesprzeć Twój rozwój osobisty lub zawodowy, a jeśli tak, to 

w jakim zakresie.  Jeśli nie, to także powiemy Ci o tym, i w miarę swojej wiedzy, polecimy 
lepsze na dany moment rozwiązania.

Lucyna Wieczorek, Ewa Tyralik – Warszawa
Joanna Młynarz - Kraków 

Magdalena Czernecka - Wrocław
& zespół☺

Tel./sms: 695 015 550

www.szkolatrenerowempatii.pl



Studium prowadzone jest przez zespół trenerów/trenerek
znajdziesz ich na naszej stronie:

www.szkolatrenerowempatii.pl

A w kolejnym slajdzie znajdziesz opiekunki procesów 
szkoleniowych:

Joanna Młynarz, Kraków
Lucyna Wieczorek, superwizje i wybrane szkolenia

Lena Czernecka, Wrocław
Magdalena Wegner, Warszawa

i od góry Ewa Tyralik i Iza Szczepaniak, Warszawa 

W pracy trenerskiej, każdy z trenerów korzysta z superwizji zarówno
w ramach naszego zespołu jak i poza nim. 

http://www.szkolatrenerowempatii.pl/
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