
Ulotka dla szefa

Czy wiesz, że asertywność jest
kompetencją przyszłości, a wyposażenie

w nią swoich pracowników jest
inwestycją z gwarantowaną, wysoką

stopą zwrotu?



Twój pracownik: TAK NIE

Wyraża swoje zdanie i rekomenduje
rozwiązania, myśli samodzielnie

  

Podejmuje trudne rozmowy, rozwiązuje
konflikty, nie ucieka od problemów

  

Skutecznie deleguje i egzekwuje wykonywanie
poleceń

  

Potrafi bronić interesów firmy   

Jest odporny na wywieranie wpływu np. przez
konkurencję lub Twoich oponentów

  

Informację zwrotną traktuje jako niezbędne
narzędzie do samodoskonalenia

  

Bez lęku komunikuje potrzeby organizacji,
zespołu i swoje

  

Jest skuteczny, pewny siebie   

Rozumie różnicę między asertywnością a
tupetem 

  

SPRAWDŹ CZY TWOI PRACOWNICY SĄ ASERTYWNI:

ŚWIADOMA
KOMUNIKACJA

Więcej odpowiedzi TAK- nie potrzebuje tego szkolenia 
Więcej odpowiedzi NIE - pilnie go oddeleguj na warsztat „Pigułka
asertywności”.



Asertywność – wiedza BASIC.
Definicja i lista sygnałów zjawiska mobbingu.
Mapa wartości granicznych.
Asertywność w komunikacji intra- i interpersonalnej.
Praktyczny trening asertywnej komunikacji.
Asertywne odmawianie w praktyce.
Asertywne wyrażanie trudnych emocji.
Asertywne przyjmowanie krytyki.

Stacjonarnie - Szczecin
Online- Platforma szkoleniowa

24.09.2022 (sobota) Stacjonarnie/Szczecin/ adres - 3 dni przed warsztatami
27.09.2022 (wtorek) Stacjonarnie Szczecin / adres - 3 dni przed warsztatami
28.09.2022 (środa) - Online - platforma ZOOM / link dzień przed warsztatem

PROGRAM WARSZTATÓW:

AGENDA WARSZTATÓW:

9.45 - 10.00 rejestracja
10.00 - 11.30 Panel Wiedza Basic
11.30 - 11.40 Przerwa kawowa
11.40 - 13.10 Praca w zespołach
13.10 - 13.20 Przerwa kawowa
13.30 - 15.00 Praca w zespołach
15.00 - 15.30 Dyskusja

CENA:

Cena (warsztaty stacjonarne):     

Cena (warsztaty online): 

MIEJSCE SZKOLENIA (do wyboru):

Daty:

Kupując warsztaty do 10
września dla 10 osób,

oszczędzasz aż 1000 zł! 

Szkolenie to kilkugodzinny skondensowany warsztat wspierający budowę
tarczy asertywności w pracy.
 Uczestnicy poznają skuteczne strategie zachowań. Wspólnie opracujemy
mapę granic stanowiącą fundament asertywnej komunikacji, krok po kroku
przejdziemy proces komunikacji w modelu NVC. Szkolenie oparte jest na
intensywnej pracy w grupie z mini wykładem i case study, stanowiącymi
narzędzia do natychmiastowego użycia.

347 zł

297 zł 197 zł

247 zł



Wyślij zgłoszenie na adres:
szkolenia@komunikatywnie.pl

Lub zadzwoń pod numer telefonu: 502 241 116 
 
 

Organizator warsztatów:
Świadoma komunikacja Agata Baryła

Pl Hołdu Pruskiego 8/403 a
70-550 Szczecin

www.komunikatywnie.pl
Numer konta: 63 1240 3969 1111 0010 6932 6670

 
 
 

Wyposażymy Twoich pracowników metody i narzędzia modelujące
kompetencje przyszłości.
Każdy z pracowników otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w
szkoleniu organizowanym przez profesjonalistów wpisanych do RIS -
Państwowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 
Twoja firma otrzyma certyfikat organizacji promującej praktyki
antymobbingowe i antyprzemocowe.
Za każde 10 osób biorących udział w szkoleniu otrzymujesz atrakcyjną
zniżkę w wysokości 1000 PL

KORZYŚCI 

Zeskanuj kod QR
by zapoznać się z

pełną ofertą

mailto:szkolenia@komunikatywnie.pl

