
 

 

 

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE – SZANSA CZY WYZWANIE 
WARSZTATY KOMUNIKACJI EMPATYCZNEJ W OPARCIU O METODĘ  
POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY (NVC) MARSHALLA B. ROSENBERGA 

PROWADZENIE: Beata Ostrowska, Michał Krześniak 

CZAS TRWANIA: 6 spotkań po 4 godz. warsztatowe 

TERMINY: 20.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 21.09.2020 (czwartki), godz. 17:00-20:00 

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE: 

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów oraz innych 
osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, jak również wszystkich osób zainteresowanych tema-
tem. 

OPIS: 

Zapraszamy Cię, jeśli:  

• odczuwasz potrzebę sensu, kontaktu, chcesz pracować nad wzmocnieniem i wzbogace-
niem relacji z dzieckiem, uczniem, podopiecznym; 

• czujesz się wyczerpany lub bezsilny, nie rozumiesz niektórych reakcji i zachowań; 

• potrzebujesz wsparcia w przekraczaniu wychowawczych trudności; 

• brakuje Ci cierpliwości i pomysłów, jak nakłonić dziecko do przestrzegania reguł panu-
jących w domu lub szkole; 



 

• dostrzegasz, że brakuje Ci radości i przyjemności z kontaktu, a relacja staje się wyzwa-
niem.  

• chcesz pracować nad budowaniem bliskości, wspieraniem poczucia bezpieczeństwa, 
sprawczości i osobistej wartości u siebie i dziecka; 

• jeśli nie chcesz zamykać się w ograniczeniach wynikających ze stosowania nagród i kar, 
wierzysz że empatia jest drogą do budowania relacji. 

Nasze warsztaty pomogą Ci dostrzec oraz znaleźć nowe możliwości działania, spojrzeć na do-
tychczasowe problemy z innej perspektywy, odnaleźć szansę na kontakt i zrozumienie tam, 
gdzie bywa ona trudna do zobaczenia. 

Poznasz proste narzędzia, dzięki którym na trudne sytuacje spojrzysz inaczej, odzyskasz po-
czucie wpływu. 

O PROWADZĄCYCH: 

Beata Ostrowska – trenerka komunikacji opartej na empatii, absolwentka Szkoły Trenerów Ko-
munikacji Bez Przemocy, Holistycznej Szkoły Trenerów i Szkoły Coachów TROP, mama dwóch 
dorosłych synów, entuzjastka empatycznego kontaktu, współorganizatorka Festiwalu Empatia 
w Działaniu, autorka programów rozwojowych i warsztatów komunikacji dla par, coach wspie-
rający ludzi w poszukiwaniu drogi do świadomego życia. 

Michał Krześniak – mgr nauk humanistycznych, trener komunikacji opartej na empatii, instruk-
tor terapii uzależnień w procesie certyfikacji, od prawie dwóch lat związany z Ambulatorium 
Leczenia Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie współprowadzi 
grupę i warsztaty umiejętności psychospołecznych i warsztaty dla par dotyczące komunikacji 
w oparciu o metodę NVC Marshalla B. Rosenberga (programy autorskie), student psychologii 
Uniwersytetu SWPS. Od sześciu lat opierający swój rozwój o metodę Porozumienia bez Prze-
mocy oraz inne techniki terapeutyczne i medytacyjne. 

 


