Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat
II etap

Kursu Doskonalenia Umiejętności Trenerskich
i Komunikacji opartej na Empatii

Szkoły Trenerów
Komunikacji opartej na Empatii

Kurs Doskonalenia Umiejętności Trenerskich i Komunikacji opartej na Empatii
realizowany jest w programie Partner z Polskim Towarzystwem Psychologicznym oraz we
współpracy z trenerkami CNVC.

To oznacza, że kurs nie tylko daje praktyczne umiejętności, które otwierają drzwi do praktyki
trenerskiej, ale też otwiera drogę do ubiegania się o rekomendacje trenerskie w PTP, a także
ponad 100 godzin szkoleń wlicza się do certyfikacji trenerskiej CNVC (więcej o rekomendacjach na
końcu prezentacji).

 Działamy od 2006 roku.
Jesteśmy zespołem ekspertek, posiadamy rekomendacje trenerskie Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego lub CNVC
Jesteśmy partnerem merytorycznym studiów podyplomowych „Komunikacja w organizacji
oparta na empatii”, na Uniwersytecie SWPS.
Stale się rozwijamy, szkolimy i korzystamy z superwizji.
Działamy w standardzie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

www.szkolatrenerowempatii.pl

Celem Kursu jest rozwój umiejętności trenerskich oraz umiejętności z
zakresu komunikacji opartej na empatii, tak aby
absolwentki/absolwenci Kursu, posiadali następującą wiedzę oraz
umiejętności:
 Wiedza i umiejętności z zakresu podstawowych założeń oraz
rozróżnień NVC (znajomość 10 rozróżnień, umiejętności z obszaru 6
rozróżnień).

Cele kursu w
zakresie
komunikacji
opartej na
empatii

 Wiedza oraz umiejętność z zakresu wyrażania siebie w 4 krokach,
empatycznego słuchania oraz 4 etapowego procesu empatii wobec
siebie.
 Umiejętność transformowania ocen i trudnych komunikatów na
język uczuć i potrzeb w procesie mówienia i słuchania.
 Umiejętność wyrażania odmowy, informacji zwrotnej, próśb oraz
wdzięczności w oparciu o uczucia i potrzeby.
 Umiejętność bycia w dialogu z uczestnikami szkoleń.

 Ta część Kursu prowadzona jest przez certyfikowane trenerki CNVC i
obejmuje ponad 100 godzin szkoleń.

 Wiedza na temat metod i narzędzi trenerskich powodujących zaangażowanie
i zwiększających efektywność uczenia się.

 Wiedza na temat zasad tworzenia programów szkoleń prowadzonych
metodami aktywnymi.
 Wiedza na tematów etapów procesu grupowego i roli trenera na każdym z
nich.
 Umiejętność napisania programu szkolenia prowadzonego metodami
aktywnymi, w tym wyznaczenia celu i doboru adekwatnych narzędzi.

Cele kursu w
zakresie
umiejętności
trenerskich

 Umiejętność zrealizowania przygotowanego programu w określnych ramach
czasowych, w tym umiejętność poprowadzenia samodzielnie lub z drugim
trenerem/trenerką warsztatu trwającego minimum 2 godziny dydaktyczne.
 Umiejętność tworzenie równych szans w uczeniu się, dla każdego uczestnika
i poczucia bezpieczeństwa.

 Umiejętność konstruktywnego reagowania na sytuacje trudne.
 Umiejętność realistycznego i adekwatnego do poziomu posiadanych
umiejętności, wyznaczania celów szkoleniowych i doboru narzędzi
trenerskich.
 Kurs prowadzony jest przez trenerki rekomendowane przez PTP oraz posiada
superwizje PTP.

Formuła Kursu

8 spotkań

205 godzin

Małe grupy

Start grup w 2021 roku:

7 spotkań:

dydaktycznych w tym,
minimum 100 godzin z
certyfikowanymi
trenerami CNVC,
wliczających się do
międzynarodowej
ceryfikacji

do 12 osób

Kraków

Piątek: 13.00 – 18.15
sobota: 9.00 – 18.30,

niedziela: 9.00 – 14.30,
ostanie spotkanie jest 4
dniowe, od czwartku do
niedzieli do godz.13.30

październik 2021
Warszawa:

listopad 2021

Poznaj program
Kursu Trenerskiego
Warszawa i Kraków

Komunikacja oparta na Empatii.
Teoria i praktyka, część 1.
25 godzin
„Najpierw kontakt, potem działanie.”
M.Rosenberg
Cel: Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych założeń
teoretycznych metody oraz trening umiejętności z zakresu empatycznej komunikacji, tak
aby móc je stosować w praktyce.
Treść: W czasie szkolenia zrealizowane zostaną następujące tematy:
Integracja grupy jako sposób na budowanie bazowego bezpieczeństwa.
Kontrakt grupowy jako strategia na bezpieczeństwo i efektywność pracy w grupie.
Podstawowe założenia i rozróżnienia w NVC i jak wpływają na jakość komunikacji, w tym
rozróżnia z obszaru 4 kroków, czyli obserwacje vs oceny, uczucia vs myśli, potrzeby vs
strategie, szczerość żyrafy vs szczerość szakala.

Wyrażanie siebie z uwzględnieniem 4 kroków, słuchanie z uwzględnieniem 4 kroków oraz
proces empatii wobec siebie.
Ważnym tematem będzie temat kontaktu oraz empatii i jej rozumienia z perspektywy NVC,
w tym umiejętność rozróżnienia empatii od życzliwości, sympatii czy koluzji. Powiemy o
empatii jako strategii, potrzebie, umiejętności, a także talencie.
Słowem tego szkolenia jest KONTAKT.

Komunikacja oparta na Empatii.
Teoria i praktyka, część 2.
25 godzin
„Za każdym komunikatem kryje się: proszę lub dziękuję”
M.Rosenberg
Cel: Celem tego szkolenia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy na temat teorii metody NVC
oraz dalsza praktyka umiejętności komunikacji opartej na empatii w jej wymiarze
praktycznym.
Treść: W czasie tego szkolenia uczestnicy zapoznają się oraz będą trenować następujące
zagadnienia oparte na podejściu NVC:
Transformowanie trudnych komunikatów (krytyki, ocen) na język uczuć i potrzeb.
4 sposoby reagowania na trudne komunikaty.
Empatyczne słuchanie trudnych komunikatów.
Proces empatii wobec siebie.
Wyrażanie i przyjmowanie odmowy opartej na potrzebach.
Rozpoznawanie potrzeb i wyrażanie próśb z uwzględnieniem ich trzech rodzajów.
Wyrażanie i przyjmowanie wdzięczności.
Słowem tego szkolenia jest TRANSFORMACJA.

Podstawy pracy z grupą.
25 godzin
„Trawa nie rośnie szybciej, kiedy się za nią ciągnie”
prof. G. Hüther
„Najważniejsze to ćwiczyć mądrze, a nie dużo”
A.Ericsson

Cel: Zdobycie wiedzy na temat tworzenia programu szkolenia wg cyklu Kolba i
z uwzględnieniem przesłanek z badań nad mózgiem i uczeniem się
(neurodydaktyki), praktyka prowadzenia krótkich form warsztatowych.
Treść: Szkolenie ma głównie charakter praktyczny. W czasie szkolenia
zrealizowane zostaną następujące tematy:
 Co powoduje, że uczymy się chętniej? Podstawowe założenia z
neurodydaktyki w pracy trenera.
 Cykl Kolba i aktywne metody w procesie uczenia się.
 Poznanie zasad pisania scenariusza szkolenia.
 Praktyka pisania scenariusza modułu szkoleniowego z uwzględnieniem
metod aktywizujących uczestników.
 Praktyka prowadzenia modułów szkoleniowych w oparciu o przygotowane
scenariusze i uczenia się z informacji zwrotnej.
Słowo UCZĘ SIĘ.

Praktyka pracy z grupą
i proste narzędzia trenerskie.
25 godzin
„Najbardziej wyraźna różnica pomiędzy najsłabszymi,
a najlepszymi muzykami wynikała z tego, jak podchodzili do popełnianich
błędów.
Najlepsi uczniowie szybciej i łatwiej wyłapywali miejsca, w których się
mylili i świadomie trenowali krytyczne fragmenty, zanim przechodzili
do dalszej części. Słabsze osoby częściej ignorowały pomyłki.”
Prof. Robert Duke
Cel: Celem tego modułu jest zdobycie wiedzy na temat prostych i skutecznych
narzędzi trenerskich, które można stosować już po szkoleniu oraz trening
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 kontinuum.
 2 modele informacji zwrotnej
 Model mam wpływ-nie mam wpływu.
 Praca z metaforą i wizualizacja graficzna.
Słowo KRYZYSK.

Etapy procesu grupowego
i rola trenera na każdym z nich.
25 godzin
„Najważniejsze narzędzie w sterowaniu procesem grupowym to zdolność
prowadzącego do nawiązania i utrzymania rzetelnej, obustronnej relacji z
uczestnikami.”
M. Corey, G. Corey
Cel: Celem tego szkolenia jest zdobycie 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
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.
Słowo tego szkolenia RELACJE.

Zaawansowane narzędzia trenerskie.
Facylitacja i gry szkoleniowe.
25 godzin
Motto:
„Zapewne nigdy dość podkreślania, że wątpliwości i niepewność niemal
zawsze są elementem nauki dobrego prowadzenia grupy.”
M. Corey, G. Corey

Cel: Celem tego szkolenia jest poznanie zasad i narzędzi do facylitacji oraz przykładowych gier
szkoleniowych.
Treść:
Prezentacja podstawowych zasad facylitacji, rozumianej jako wspieranie grupy w dojściu do jej
celów.

Facylitowanie jako umiejętność trenerska.
Prezentacja oraz trening wybranych narzędzi do facylitowania pracy grupy.
Prezentacja wybranych gier szkoleniowych wraz z analizą możliwości ich zastosowania.
Praktyka umiejętności pracy z grupą z zastosowaniem wybranych narzędzi.

Słowo: GRUPA.

Komunikacja oparta na empatii w
kontekście pracy trenera.
25 godzin
„Wdzięczność przypomina nam, jak dobrze możemy się poczuć, gdy wzbogacamy
życie innych lub gdy ktoś wzbogaca nasze życie.”
M.Rosenberg
Cel: Celem tego szkolenia jest ugruntowanie posiadanych umiejętności z zakresu
komunikacji opartej na empatii, trening zaawansowanych narzędzi z zakresu NVC i
przygotowanie do prowadzenia szkoleń z zastosowaniem wybranych założeń i
narzędzi.
Treść: W czasie szkolenia zrealizowane zostaną następujące zagadnienia:
Praktyka pisania scenariusza 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, w tym samodzielne prowadzenie wybranych ćwiczeń.
Elementy mediacji NVC w grupie.

Częste pytania od uczestników.
Tworzenie indywidualnych celów rozwojowych związanych ze szkoleniem
ewaluacyjnym
Słowo: DOCENIENIE.

Superwizja i ewaluacja
umiejętności trenerskich.
30 godzin.
„Chcąc wspierać rozwój w życiu osobistym klientów, musisz zobowiązać się do refleksji nad
własnym życiem i dążenia do własnego rozwoju”
M. Schneider Corey, G. Corey
Cel: Praktyka pod superwizją i ewaluacja posiadanych umiejętności z zakresu przygotowywania i
prowadzenia krótkiej formy szkoleniowej (2-3 godziny) prowadzonej metodami aktywnymi i
uwzględniającej podstawowe założenia empatycznej komunikacji w postawie trenerskiej i/lub w
treści szkolenia.
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.
Na zakończenie tego szkolenia uczestnicy podsumowują zdobyte i zintegrowane umiejętności
trenerskie oraz nazywają obszary do dalszego rozwoju.
Słowo: WYSTARCZAJĄCO.

Co po Kursie?

1.

Po ukończeniu Kursu rekomendujemy podjęcie praktyki trenerskiej pod superwizją.
Absolwentom Kursu oferujemy 30 godzin superwizji w małej grupie.

2.

Przez rok po zakończeniu Kursu superwizje grupowe są bezpłatne.

3.

Umożliwiamy zdobycia praktyki w roli asystenta trenera na prowadzonych przez nas
szkoleniach. Każda z osób ma zagwarantowane minimum 24 godziny dydaktyczne
praktyk, warunkiem jest obecność na całym szkoleniu i dostosowanie się do
posiadanych przez nas terminów. Osoby , które kończą Kurs mają przez rok od
zakończenia pierwszeństwo w wyborach terminów praktyk, a po roku mogą korzystać
w miarę wolnych miejsc. Praktyki są bezpłatne.

4.

Zapraszamy także do odbycia III etapu Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii
czyli do samodzielnego poprowadzenia pod superwizją 2 dniowego (16 godzinnego)
warsztatu z zakresu szerokorozumianej psychoedukacji. Warsztat prowadzony jest dla
grupy, którą trener samodzielnie organizuje, np. w organizacji typu NGO, w szkole dla
rodziców, w swojej firmie. W czasie takiego warsztatu superwizor jest fizycznie
obecny na minimum jednym dniu zajęć, a obydwa dni są dokładnie omówione pod
kątem emocji trenera, relacji z grupą, umiejętności trenerskich oraz umiejętności
merytorycznych związanych z treścią szkolenia. Szkolenie takie jest wliczane do
procesu praktyki wymaganego przez PTP dla osób ubiegających się o rekomendację
trenerską I stopnia.

5.

Cena III etapu wynosi 1900zł. Obejmuje 4-6 godzin dydaktycznych indywidulnej
superwizji przed i po szkoleniu dyplomowym oraz obecność na 8 godzinach
dydaktycznych szkolenia, a także stałą dostępność w czasie kolejnych 8 godzin.

6.

Możesz także pogłębiać swoje umiejętności na Kursie Coachingu opartego na
Empatii.

Rekomendacje trenerskie
Ukończenie Kursu trenerskiego otwiera drogę do praktyki trenerskiej, a także do zdobycia rekomendacji trenerskiej w
Polskim Towarzystwie Psychologicznym, a także spełnia część wymogów potrzebnych do ubiegania się o rekomendacje
trenerskie CNVC.
W PTP, uznaje się, że rekomendacja trenerska mówi o tym, że dany trener posiada wiedzę i umiejętności praktyczne,
pozwalające na samodzielne prowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych w wymiarze minimum 16
godzin dydaktycznych. (2 dni).
Ta umiejętność potwierdzona jest praktyką – trener posiada doświadczenie w prowadzeniu minimum 10 dwudniowych
warsztatów, w tym dwa z nich prowadzone są pod superwizją uczestniczącą. Osoby superwizujące potwierdzają w
specjalnym oświadczeniu, że trener posiada wymagane umiejętności.
Aby uzyskać rekomendację trenerską w Polskim Towarzystwie Psychologicznym potrzebne jest spełnienie następujących
wymagań:
1. Posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim

2. Zapisanie się do PTP
3. Odbycie Kursu Trenerskiego

4. Posiadanie praktyki trenerskiej, minimum 10 warsztatów, w wymiarze 16 godzin dydaktycznych
5. Poprowadzenie dwóch warsztatów 16 godzinnych pod superwizją
6. Złożenie odpowiednich dokumentów i opłacenie składek.
7. Więcej o rekomendacjach trenerskich w PTP przeczytasz tutaj
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=41

8. Proces certyfikacji CNVC jest nieco dłuższy i bardziej złożony, trwa od 3 do 5 lat. Więcej przeczytasz o nim tutaj
http://trenerzynvc.pl/certyfikacja-nvc/

Inwestycja w siebie
53 zł/godzinę
Opłata za Kurs Trenerski wynosi 10900zł czyli 53zł/godzinę
dydaktyczną.
Czy możliwe są zniżki?
Tak, oferujemy zniżkę za szybką decyzję w ofercie first minute.
Do końca września 2021 roku, zniżka wynosi 15% przy płatności
jednorazowej czyli 9265zł (45zł/godz). 10% zniżki przy płatności
ratalnej.
Warunkiem uzyskania zniżki jest zawarcie umowy i dokonanie
wpłaty całości lub pierwszej raty(2000zł) do końca września 2021
roku (lub do wyczerpania miejsc w zależności co się wydarzy
wcześniej).
Po wpłacie pierwszej raty, pozostałą kwotę można rozłożyć na 4 do 9
rat. Przy odrobinie szczęścia od tych kwot można uzyskać rabat 20%
korzystając z kredytu inwestuj w rozwój, niestety obecnie jest mniej
środków i nabory są dosłownie kilkugodzinne. Pomimo tego kilka
naszych klientek złożyło wniosek na czas i otrzymało kredyt. Gdybyś
chciał/chciała ubiegać się o kredyt koniecznie wpisz dane z umowy,
a nie ze strony www. Załóż konto i zapoznaj się z dokumentami na
www.inwestujwrozwoj.pl.

Co zyskujesz wybierając ten Kurs?
Wiedzę i umiejętności trenerskie w
dwóch standardach PTP i CNVC i
możliwość ubiegania się o
rekomendacje w obu
stowarzyszeniach.

Specjalistyczne umiejętności z obszaru
komunikacji opartej na empatii oraz
narzędzia do dzielenia się z grupami wiedzą
i praktyką z tego obszaru. Te narzędzia wraz
z umiejętnością ich stosowania powodują,
że kończąc Kurs wiesz nie tylko jak
prowadzić szkolenie, ale też masz
konkretną, wartościową i bardzo potrzebą,
treść do przekazania.

Uniwersalne umiejętności trenerskie,
dzięki którym możesz szkolić z wielu
tematów „miękkich” czyli umiejętności
psychospołecznych zarówno grupy
klientów indywidualnych jak i w
organizacjach.

Jako bonus – rozwój osobisty, większą
samoświadomość oraz wzmocnienie
zaufania do siebie, cytując jedną z
absolwentek „teraz wiem, że potrafię
adekwatnie zareagować w każdej
sytuacji, jestem bardziej spokojna.”

Co otrzymujesz w cenie Kursu?
205 godzin dydaktycznych
szkoleń prowadzonych w małej
grupie do 12 osób.

2 godziny superwizji
indywidualnej.

Możliwość odbycia bezpłatnych
praktyk trenerskich w roli
asystenta trenera w wymiarze
minimum 24 godzin
dydaktycznych.

30 godzin dydaktycznych
superwizji grupowej,
realizowanej w formie spotkań
4 godzinnych, 8 razy w ciągu
roku od zakończenia Kursu.

Jak się zapisać na
Kurs Doskonalenia
Umiejętności
Trenerskich i
Komunikacji
opartej na Empatii?

1. Posiadanie wyższego wykształcenia na
poziomie magisterskim (nie jest konieczne
psychologiczne).
2. Ukończenie programu rozwoju osobistego w
grupie, minimum 160 godzin, zawierającego
trening interpersonalny w standardzie PTP oraz
szkolenia z NVC:
- Studium Integralnego lub
- Dojrzewalni Liderek.
- Studia podyplomowe „Komunikacja w
organizacji oparta na Empatii”
Inne programy mogą zostać uwzględnione, ale
może powstać konieczność uzupełnienia różnic
programowych. Inne programy to np.: I etap
szkoły Gestalt, Studia podyplomowe z NVC lub
Komunikacji opartej na empatii.
3. Odbycie rozmowy wstępnej i zgoda co do
celów szkolenia.
4. Zawarcie pisemnej umowy i dokonanie
ustalonych opłat.

Dziękujemy za dotarcie do
ostatniego slajdu
Jeśli podoba Ci się nasz
program i chcesz się uczyć od
praktyków, zapraszamy na
rozmowę wstępną.
W imieniu Zespołu,
Joanna Młynarz, Ewa Tyralik

i Lucyna Wieczorek

Szkolenia prowadzone są przez
trenerki(-ów) praktyków z naszego Zespołu i są
superwizowane zarówno wewnątrz Zespołu jak
i przez superwizorów zewnętrznych.

