
Extra trening 
interpersonalny 

Wyjątkowy trening interpersonalny 
wzbogacony o analizę jego 
przebiegu i szczegółowe 
omówienie. 



Dla kogo? 
Program adresowany jest do trenerów, 
coachów, psychologów, nauczycieli  
i wychowawców, wykładowców 
akademickich, menadżerów, osób 
zarządzających/pracujących z grupami, 
instruktorów, artystów oraz trenerów 
zainteresowanych uzyskaniem 
rekomendacji Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego, którzy ukończyli 
szkołę trenerów bez modułu rozwoju 
osobistego.  



Co zyskasz? 

Rozwiniesz postawę asertywną oraz 
nauczysz się zachowań asertywnych 
sprzyjających szacunkowi do siebie  
i innych. 

Doświadczysz siły procesu grupowego, 
poznasz fazy rozwoju grupy  
i zidentyfikujesz je podczas pracy  
w zespołach 

Podczas analizy przebiegu treningu nie 
tylko odkryjesz swoją rolę w grupie, ale 
także uzyskasz cenne informacje o 
swoich zasobach i ograniczeniach 

Odpowiemy na Twoje pytania  
i wątpliwości, a dodatkowo zaplanujemy 
wspólnie przyszłe cele rozwojowe  
i sposoby ich realizacji 

Rozwiniesz umiejętność komunikacji  
z innymi, identyfikowania i wyrażania 
emocji, przyjmowania i udzielania 
informacji zwrotnych 



Program Extra 
Treningu Interpersonalnego 



SPOTKANIE 1.  
ANALIZA POTRZEB 
ROZWOJOWYCH – 
KONSULTACJE INDYWIDUALNE  
 

Pierwsze spotkanie jest rozmową uczestnika z trenerami 
prowadzącymi program w formie kontaktu bezpośredniego 
lub telefonicznego.  
Celem tego spotkania jest: 
• omówienie celów i przebiegu treningu interpersonalnego; 
• przedstawienie warunków uczestnictwa w programie; 
• poznanie motywacji i oczekiwań uczestnika; 
• ustalenie celów rozwojowych uczestnika. 

1h 
 
 



SPOTKANIE 2.  
TRENING  
INTERPERSONALNY 

Trening interpersonalny jest jedną z metod rozwoju osobistego 
umożliwiającą pogłębienie wiedzy o sobie samym oraz dającą 
możliwość obserwacji swoich emocji, myśli i zachowań  
w grupie.  Trening jest prowadzony w oparciu o ustalone zasady pracy 
grupowej zapewniające bezpieczną atmosferę w czasie pracy.  
W trakcie treningu uczestnicy doświadczają przechodzenia przez 
określone, powtarzalne w każdej grupie fazy rozwoju procesu 
grupowego.  Mają też możliwość wyrażać bezpośrednio i otwarcie 
emocje oraz myśli, jakich doświadczają w czasie pracy w grupie 
wobec uczestniczących w niej osób. Trening jest doświadczeniem,  
w trakcie którego można eksperymentować z nowymi, bardziej 
efektywnymi zachowaniami.  Uczestnicy mają możliwość uzyskania 
informacji zwrotnej od pozostałych osób o tym, jak są postrzegani oraz 
jak ich zachowania wpływają na innych. 

40h - 4 dni 
 
 



SPOTKANIE 3.  
ANALIZA PRZEBIEGU 
TRENINGU ORAZ 
ZARZĄDZANIE PROCESEM 
GRUPOWYM 

W trakcie tego warsztatu dokonamy wspólnie analizy przebiegu 
treningu szczegółowo go odtwarzając. Daje to możliwość spojrzenia 
obiektywnie i z dystansu na proces grupowy, którego 
doświadczyliśmy w grupie oraz umożliwia szczegółowe 
zidentyfikowanie swojego wkładu w jego rozwój i ról, w jakie 
wchodziliśmy na poszczególnych etapach rozwoju grupy. Ponadto 
każdy z uczestników dokona identyfikacji swoich mocnych stron  
w pracy grupowej oraz obszarów rozwojowych. W trakcie warsztatu 
dowiemy się również gdzie w życiu i pracy zawodowej możemy 
wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie treningu 
interpersonalnego. 

16h - 2 dni 
 
 



SPOTKANIE 4.  
PLANOWANIE ROZWOJU– 
KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

Spotkanie dotyczy podsumowania doświadczeń 
treningowych, odpowiedzi na pytania i wątpliwości 
uczestnika oraz zaplanowania przyszłych celów rozwojowych 
i sposobów ich realizacji. 
 
 

1h 
 
 



Spotkanie 2. 
16 –  19.09.2020  

środa w godz. 15.00-20.00;  
czwartek i piątek w godz. 

9.00-20.00,  
sobota w godz. 9.00-18.30 

Spotkanie 1.  

Termin ustalany 
indywidualnie  
z uczestnikiem 

Spotkanie 3. 
25 –  26.09.2020  

piątek 16.00-20.00,  
sobota 8.30 – 18.30 

Spotkanie 4. 

Termin ustalany 
indywidualnie  
z uczestnikiem 

Trening Interpersonalny oraz jego omówienie odbywa 
się w odpowiednio przygotowanej i wyposażonej sali 
szkoleniowej w centrum Lublina. Dla komfortu 
uczestnictwa w treningu zalecamy luźny strój sportowy. 



Trenerzy 

Ewa Kalińska-
Grądziel  

Wiesław Talik  

Cena 

1399 PLN 

Płatności 

10% rabatu 

Dla studentów studiów dziennych  
i posiadaczy Karty Dużej Rodziny 

100 zł  rabatu 

Przy zapisie wspólnie  
ze znajomym 



JUŻ TERAZ 

ADRES 

PROGRESS Kalińska, Talik 
Spółka Jawna 

ul. Wojciechowska 7 pok. 207, 
20-704 Lublin 

TELEFONY 

+48 502 140 778 
+48 604 179 323 
+48 736 855 270 

EMAIL i WWW 

progress@szkolatrenerow.info 
www.szkolatrenerow.info 

ZAPISZ SIĘ 

http://nowa.szkolatrenerow.info/szkola-trenerow-progress-edycja-xii/
http://szkolatrenerow.info/szkolenia-dla-trenerow/trening-interpersonalny/

