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Czy wiesz w co grasz? 
Gry psychologiczne w relacjach interpersonalnych 

 
 

2 dni – 16 godz. dyd. 
 
 
Gry mają na celu zorganizowanie naszego czasu codziennego spędzanego w towarzystwie innych ludzi oraz 

osiąganie określonych korzyści psychologicznych płynących z tych kontaktów. Bardzo często gracze nie zdają sobie 

sprawy z tego, że grają. Dotyczy to zarówno nas samych jak i osób, które próbują zaangażować nas w grę. Jak 

rozpoznać czy sami rozpoczęliśmy grę lub zostaliśmy zmanipulowani i wciągnięci w nią? Jakie czerpiemy korzyści 

z gier psychologicznych? 

CEL EDUKACYJNY 

Podniesienie umiejętności komunikacyjnych i ułatwienie relacji interpersonalnych, poprzez nabycie wiedzy 

i umiejętności w zakresie rozpoznawania oraz radzenia sobie z grami psychologicznymi. 

RAMOWY PROGRAM 

1) Głody psychologiczne wg Erica Berna. 

2) Sposoby zaspokajania głodów: 

• znaki rozpoznania, 

• strukturalizacja czasu. 

3) Rozpoznawanie gier psychologicznych. 

4) Gry pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. 

5) Narzędzia opisujące gry psychologiczne: 

• Trójkąt Karpmana, 

• formuła G wg. E. Berna. 

6) Sposoby radzenia sobie z grami psychologicznymi. 

7) Korzyści płynące z gier. 
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EFEKTY/PRODUKTY 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, każdy jego Uczestnik będzie: 

 wiedział czym są i na czym polegają gry psychologiczne, 

 lepiej rozumiał podłoża postępowania w komunikacji zarówno swojego, jak i drugiego człowieka, 

 potrafił rozpoznać sytuację gry psychologicznej i umiał sobie w niej poradzić, 

 mógł w świadomy sposób poprawić swoje relacje interpersonalne, 

 potrafił uniknąć gry lub ją kontrolować. 

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. 

ADRESACI SZKOLENIA 

Warsztaty adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych rolą, jaką gry psychologiczne odgrywają w relacjach 

międzyludzkich. Do wszystkich inwestujących w swój rozwój, pragnących ciągle pogłębiać wiedzę, zdobywać nowe 

umiejętności i kwalifikacje. 

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. 


