ŚWIADOMA
KOMUNIKACJA

EMPATYCZNA KOMUNIKACJA
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Szkolenia i warsztaty z elementami modelu
Nonviolent Communication / Komunikacji bez
Przemocy
Globalny kryzys spowodował, że co trzeci
pracownik każdego szczebla doświadczył
pogorszenia stanu psychicznego, utracił sens,
motywację do pracy i rozwoju osobistego.
"Borykamy się z wypaleniem, frustracją, poczuciem
niesprawiedliwości, niezrozumienia, przytłoczenia gdy tymczasem
po drugiej stronie klient/petent oczekuje atencji, zrozumienia i
szybkiego załatwienia sprawy" - pracownik urzędu

Stosowanie zasad komunikacji opartej na empatii
jest kluczem do skutecznej motywacji i
podniesienia morale zespołów i ich menadżerów.
Nonviolent communication (NVC) to model
komunikacyjny stworzony przez dr Marshalla
Rosenberga – amerykańskiego psychologa,
psychoterapeuty i mediatora, oparty na empatii.
Metoda od lat 60 - ych jest stosowana w świecie
przez mediatorów, w sytuacjach ekstremalnych, w
obszarach objętych konfliktami zbrojnymi,
działaczy na rzecz pokoju na świecie, pedagogów,
rodziców, terapeutów, coachów, managerów i
pracowników wszystkich szczebli i działów
organizacji.

Czy wiesz o co mnie najczęściej pytają
uczestnicy szkoleń, studenci i
menadżerowie?
Czy empatia w miejscu pracy się opłaca?
Czy jest miejsce w firmie na prawdziwego mnie?
Czy empatia i asertywność się wykluczają?
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Czy obserwujesz w swoim
otoczeniu:
wzrost nieporozumień i

01 ____________________
konfliktów;

błędy w realizowaniu

02 ____________________
zadań;

03 ____________________
niskie poczucie lojalności
i wspólnoty;

04
05
06

wzrost rotacji kluczowych
pracowników;

____________________
niski poziom motywacji i brak
zaangażowania;

___________________
_

smutek, roszczeniowość i
bierność;

__________________

07

wzrost wskaźnika zwolnień

08

zrezygnowanie, wzajemną

lekarskich;

____________________
niechęć i brak chęci współpracy.

____________________
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Czy chcesz:

09 ____________________
pracować/przebywać w

przyjaznym środowisku;

10 ____________________

umiejętnie się komunikować

11
12
13

na własnych zasadach
rozgrywać konflikty;

____________________
umiejętnie rozmawiać
w trudnej sytuacji z
petentem;

____________________
czuć się członkiem zespołu i z
przyjemnością przychodzić do

____________________
pracy;

14 __________________

reagować empatycznie i
asertywnie jednocześnie;

15
16

radzić sobie z przemocowcami
komunikacjnymi;

____________________
budować zawodowy wizerunek
w zgodzie ze sobą ;

____________________
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To wiedz, że jest to możliwe i w zasięgu ręki!
Pamiętaj jednak, że nastał czas przewartościowania naszych światów, zaczynamy
akceptować siebie, swoją emocjonalność, wrażliwość, jednocześnie przestajemy
godzić się przemoc i hejt także środowisku zawodowym. Dlatego właśnie
dotychczasowe, tradycyjne metody szkoleniowe i motywacyjne mogą nie
wystarczać ...

PROPONUJĘ NIE JEDNO
A CYKL SZKOLEŃ

✓ Butikowy plan szkoleniowy pozwoli na prawidłowe i gruntowne zdiagnozowanie

punktów krytycznych, stanu wyjściowego, dostosowanie programu, rzetelny proces
ewaluacji i monitorowania skuteczności;

✓Cykliczność i regularność pozwoli zbudować zaufanie i trwałe relacje pomiędzy trenerem
a uczestnikami szkoleń i warsztatów;

✓ Aby szkolenie przyniosło oczekiwanie rezultaty, a proponowany pakiet wiedzy

teoretycznej i warsztatowej był efektywnie wykorzystany, niezbędny jest adekwatny zasób
czasu na usystematyzowanie się i utrwalenie pozyskanych umiejętności;

✓ Nauka to proces, musi więc trwać;
✓ Pakiet szkoleń to oszczędność czasu poświęcanego na wyszukiwanie kontynuacji

szkoleń, firm, prowadzenie researchu na rynku szkoleniowym oraz pieniędzy, bo przy
zakupie pakietu zaproponuję zniżki.
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CEL WARSZTATU NR 1:
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA BASIC

✓ Diagnoza aktualnego komunikowania się zespole i z
otoczeniem;
✓ Poznanie istoty i rozwoju empatii poznawczej – czyli lepszego
rozumienia siebie i innych ludzi;
✓ Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu

komunikacji intrapersonalnej, interpersonalnej i jej zastosowanie
w codziennej pracy;
Komunikacja niewerbalna i jej moc;
Komunikacja werbalna, kultura słowa, praca z głosem;
Wyposażenie uczestników w proste narzędzia i techniki pracy z
emocjami i uczuciami;
Opracowanie systemu wczesnego reagowania na tzw "odpalenie
przed czasem";
Opracowanie adekwatnej do temperamentu organizacji i
zespołu skutecznej strategii komunikacyjnej.

✓
✓
✓
✓
✓

Model Nonviolent Communication
stanowi bazę do pracy w zespole i z
klientem/ petentem.
Jest odpowiedzią na pilną potrzebę
spokoju emocjonalnego, poczucia
własnej wartości i bezpieczeństwa
wszystkich uczestników procesu
komunikacji.
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CEL WARSZTATU NR 2:
INTERKULTUROWOŚĆ I IDEA DIVERSITY JAKO
WARTOŚCI PODSTAWOWE W ZARZĄDZANIU
WIZERUNKIEM I TOŻSAMOŚCIĄ ORGANIZACJI

✓ Rozumienie istoty interkulturowego społeczeństwa;
✓ Świadomość i inteligencja kulturowa;
✓ Kultura - wartości, normy i postawy;
✓ Podziały kultur biznesu;
✓ Rola stereotypów kulturowych;
✓ Międzykulturowe umiejętności komunikacyjne;
✓ Kultura a pułapki komunikacyjne;
✓ Kultura a komunikacja werbalna;
✓ Kultura a komunikacja niewerbalna;
✓ Rozwój świadomości kulturowej;
✓Konflikt w społecznościach wielokulturowych;
✓ Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy przedstawicielami
odmiennych kultur – negocjacje, mediacje;
✓ Komunikacja i percepcja w relacjach wielokulturowych;

Wielokulturowość stała się naszą
codziennością.
W odnoszących sukcesy
organizacjach różnorodność i
inkluzywność są podstawowymi
wartościami.
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CEL WARSZTATU NR 3:
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I
KRYZYSEM

✓ Poznanie istoty konfliktu i kryzysu;
✓ Rodzaje konfliktów – sposoby rozróżniania;
✓ Fazy rozwoju konfliktów;
✓ „Koło” konfliktu;
✓ Przyczyny i źródła – które z przyczyn dominują w moim zespole;
✓ Detektory i eskalatory konfliktu;
✓ Nawykowe działania podejmowane w sytuacji konfliktu
✓ Pozytywne i negatywne strony konfliktu;
✓ Rozwiązywanie konfliktów;
✓Techniki rozwiązywania sporów;
✓Techniki mediacyjne i negocjacyjne;
✓Techniki zapobiegania konfliktom;
✓ Style rozwiązywania konfliktów;
✓ Rozpoznawanie narzędzia radzenia sobie z manipulacją, ukrytą
agresją, krytyką;

Konflikt jest zjawiskiem
naturalnym jak słońce, deszcz i
dzień po nocy.
Dlatego tak ważne jest poznanie i
utrwalenie praktycznych metod
pracy z konfliktem i w konflikcie .
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CEL WARSZTATU NR 4:
ZAANGAŻOWANY PRACOWNIK
AMBASADOREM MARKI / WARSZTAT

✓ Czym jest wizerunek i marka własna;
✓ Marka organizacji a marka osobista;
✓ Internet i media społecznościowe w pracy urzędnika;
✓ Rodzaje kanałów komunikacyjnych w social mediach, metryka
odbiorcy, reguły gry;
✓ Prezentacja, autoprezentacja i savoir vivre w biurze;
✓ Komunikacja w sieci jako skuteczne narzędzie tworzenia
pozytywnego wizerunku;
✓ Kryzys i zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej;
✓ Pracownik jako Employee Advocacy - ambasador swojej organizacji;
✓Przykłady dobrych i złych praktyk;
✓ Social media jako źródło wiedzy o społeczeństwie;
✓ Czego na pewno nie robić w kontakcie z petentem;

Media internetowe stały się integralną
częścią komunikowania ze światem.
Wyposażenie pracownika w narzędzia
pozwalające bezpiecznie i skutecznie
korzystać nowych mediów, pozwoli na
świadome budowanie komunikacji z
otoczeniem biznesowym.
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Z CZYM WYJDZIESZ Z NASZYCH
SPOTKAŃ I WARSZTATÓW:
Będziemy pracować warsztatowo. Co to oznacza? Minimum teorii,
maksimum praktyki. Przepracujemy w zespołach wzięte z życia sytuacje,
które mogą Ci się przydarzyć w pracy. Popracujemy wspólnie nad oddechem,
tonem głosu, gestami i mimiką twarzy.

✓ zrozumiesz dynamikę Twojej pracy i wykorzystasz to jako atut;
✓ zaczniesz rozpoznawać przyczyny, skutki emocji i stresu;
✓ wzrośnie Twoje poczucie własnej wartości;
✓ wzrośnie poczucie wspólnoty, motywacji i lojalności w Twoim zespole;
✓ zaczniesz komunikować się w duchu NVC;
✓ nauczysz się zarządzać sobą w konflikcie i w kontakcie z agresorem;
✓ zaczniesz budować relacje oparte na trzech filarach: asertywności, empatii i
spójności;

✓ z łatwością poradzisz sobie z tzw "trudnym" petentem
✓ otrzymasz praktyczne narzędzia i wyćwiczysz umiejętności reagowania na
stres, sytuacje kryzysowe i konflikt;

✓ otrzymasz pakiet materiałów pdf z wiedzą niezbędną do utrwalenia
pozyskanych umiejętności.

Szkolenia prowadzone są z
wykorzystaniem modelu: praktyka,
zaangażowanie uczestników,
atrakcyjność przekazu, czas na
refleksję dzielenie się
doświadczeniami.
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Informacje o prowadzącej szkolenie:
Agata Baryła - medioznawca, kulturoznawca, wykładowca akademicki,
dziennikarz, przedsiębiorca.
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, na
kierunku: Kulturoznawstwo, specjalizacja: Media i komunikowanie oraz
Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie na kierunku: Dziennikarstwo i
Komunikacja Społeczna.
Posiada 20 letnie doświadczenie w biznesie i zarządzaniu zespołami ludzkimi,
które zdobyła w m.in w korporacjach z branży FMCG, w instytucjach
naukowych, branży szkoleniowej i edukacyjnej. Była m.in vice-kanclerzem i
rzecznikiem prasowym uczelni wyższej, szefem działu kontroli. Specjalizuje się
w komunikacji społecznej i biznesowej, social mediach, PR i marketingu.
Szkolenia i warsztaty jej autorstwa pomagają w rozwijaniu umiejętności
interpersonalnych, efektywnej i empatycznej komunikacji, skutecznym i
pokojowym wywieraniu wpływu, rozumieniu korzyści wynikających z
funkcjonowania w środowiskach interkulturowych.

Empatii możemy się nauczyć na każdym etapie naszego
życia. Niezbędne do tego jest jednak jej doświadczanie.
Asertywność jest cechą, umiejętnością, bez której nie uda
nam się postawić granic i chronić siebie. Także możemy się
jej nauczyć.
Co więc stoi na przeszkodzie by zacząć żyć w zgodzie ze
sobą i otoczeniem?
Tego właśnie dowiesz się podczas spotkań ze mną
Do zobaczenia!
Agata Baryła
Kontakt:
email: agata@komunikatywnie.pl
telefon: +48 502 241 116
www.komunikatywnie.pl

