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EMOCJE NA ETACIE 
- inteligencja emocjonalna menedżera 

 

2 dni – 16 godz. dyd. 
 
 

CEL EDUKACYJNY 

Dostarczenie obecnym i przyszłym menadżerom wiedzy i umiejętności niezbędnej celem traktowania emocji jak 
informację, dzięki której będą potrafili zatrzymać w firmie najlepszych pracowników. 

RAMOWY PROGRAM 

Uczestnicy warsztatów przechodzą przez cykl praktycznych ćwiczeń - symulacji, które są bazą do racjonalnej rozmowy 
o emocjach i wstępem do korzystania z narzędzi inteligencji emocjonalnej.  

W trakcie warsztatu odbędzie się praca nad czterema kluczowymi umiejętnościami inteligencji emocjonalnej: 

 rozpoznawaniem emocji, 
 używaniem emocji, 
 rozumieniem emocji, 
 zarządzaniem emocjami. 

EFEKTY/PRODUKTY 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, każdy jego Uczestnik będzie: 

 wiedzieć więcej o potencjale swoim i swojego zespołu, 
 potrafił odkryć swój zespół na nowo, 
 potrafił skuteczniej zarządzać zespołem, 
 trafniej dobierać ludzi do zadań, 
 umiał zapobiegać wypaleniu zawodowemu swojemu i członków zespołu. 

Każdy uczestnik szkolenia, który będzie obecny w min. 80% zajęć, otrzyma Certyfikat udziału w szkoleniu. W przypadku 

Uczestnika, którego udział w szkoleniu będzie dofinansowany z funduszy EFS, otrzyma on również Zaświadczenie 

o udziale w usłudze szkoleniowej, celem okazania Operatorowi środków i rozliczenia się z otrzymanego 

dofinansowania. 
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ADRESACI SZKOLENIA 

Warsztaty adresowane są zarówno do menadżerów małych, kilkuosobowych zespołów jak i kadr zarządzających 

przedsiębiorstwami. Zapraszamy wszystkich poszukujących narzędzi, które pozwolą skuteczniej zarządzać zespołem. 

SYLWETKA TRENERA 

Terapeutka, certyfikowany trener i konsultant w zakresie nauczania i kształtowania technik menadżerskich. Trener 

studiów podyplomowych, trener MBA, członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej 

z siedzibą w Krakowie, wykładowca uczelni wyższych. Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu 

Śląskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: Terapii Gestalt, Psychologii Binzesu, Public Relations, Studium 

Trenerów Grupowych. Posiada Certyfikaty z zakresu m.in.: Analizy transakcyjnej w praktyce organizacyjnej, zespołowej 

i indywidualnej, Trenera umiejętności psychospołecznych, Rekrutacji i Selekcji, Diagnozy Assessment and 

Development Center. Jej pasją zawodową jest Analiza Transakcyjna w zarządzaniu, w zakresie, której aktualizuje 

wiedzę i doskonali umiejętności (certyfikacja ICDTA International Centre for Developmental Transactional Analysis). 

 

 

W przypadku chęci realizacji szkolenia zamkniętego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa, dofinansowanego z EFS lub nie, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Szkoleń 

WSH. 


