ZACHODNIOPOMORSKI KLUB
TRENERÓW ZARZĄDZANIA
MATRIK
30 maja 2018
(środa)

Stow arz yszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

Miejsce:
Termin:

Koszt uczestnictwa:
Opis i zgłoszenia:

Sala szkoleniowa w biurowcu Lastadia Office nad Odrą, WEJŚCIA A,
Business Link Szczecin, ul. Zbożowa 4A, IIp. 70-653 Szczecin
(środa), godz. 16:30 – 20:00
16:30 - 17:00 Cafe MATRIK – pogaduchy przy kawie
17:00 – 20:00 Edu MATRIK – warsztat (rozpoczynamy punktualnie)
- 30 zł (pokrycie kosztów wynajęcia sali i cateringu),
- Członkowie Stowarzyszenia MATRIK bezpłatnie.
http://competit.pl/w/1610/

Temat spotkania:

Analiza transakcyjna
(jak unikać niepotrzebnych kłótni)
PROGRAM:

Normalne, że nie wszystkie nasze rozmowy z innymi są miłe. Czasem z góry wiemy, że musimy
sobie z kimś wyjaśnić to i tamto, że może dojść do wymiany zdań, sprzeczki. Bywa… Ale, czy
zdarzało wam się, że w zupełnie niespodziewanym momencie, w zwyczajnej rozmowie ni stąd
ni z owąd dochodzi do sprzeczki, który czasem przeradza się w niepotrzebną kłótnie, z której
potem trzeba się tłumaczyć, wyjaśniać i tak dalej? Dlaczego tak się dzieje?
Warsztat jest pracą nad koncepcją analizy transakcyjnej Erica Berne, amerykańskiego
psychologa, twórcy koncepcji transakcji w komunikacji międzyludzkiej i komunikacyjnych
gier społecznych. Odpowiemy sobie na pytania, dlaczego czasem dochodzi do kłótni bez
powodu, czemu nagle czyjaś wypowiedź potrafi nas wyprowadzić z równowagi lub odwrotnie:
nasz neutralny komentarz odbierany jest przed druga stronę z irytacją.
Powiemy sobie też „w co grają ludzie”, odnosząc się do publikacji Berna, czyli jakie stosujemy
i powielamy rozgrywki komunikacyjne z osobami z naszego otoczenia.
METODY:

Będzie ich różnorodność mimo krótkiego czasu warsztatu :




ćwiczenia
test
dyskusja




scenki
mini-wykład

TRENER: PIOTR WIROŃSKI
Doktor nauk humanistycznych, specjalizacja: językoznawstwo. Od 2005 r. posiada
Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania oraz Międzynarodowy Certyfikat Doradcy
i Asesora. Ponad 8000 godzin szkoleniowych, także dla trenerów. Prowadzi szkolenia m.in.
w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK i Akademii Mistrzów Treningu.
W latach 2004 - 2014 członek władz Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania
Matrik, (w tym Wiceprezes dwóch kadencji). Twórca, założyciel i od początku istnienia (2005
r.) Koordynator Małopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania. Założyciel i od początku
istnienia Wiceprezes Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR. Twórca licznych programów
autorskich, autor publikacji, w tym książkowych, z zakresu trenerstwa i edukacji. Laureat
nagrody „Bene Merenti”, wręczonej podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa.
Specjalizacje szkoleniowe: komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne, zarządzanie
zespołem, język w biznesie, kampania wyborcza.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 29-05-2018 do godziny 23:59
w systemie Competit http://competit.pl/w/1610/
Spotkanie przewidziane jest na maksymalnie 25 osób. Decyduje kolejność opłaconych przez competit
zgłoszeń!
Zapraszamy serdecznie

Karolina Zblewska Koordynator Zachodniopomorskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK
Kontakt: 501 791 026
Magdalena Kowalska – Współkoordynator

lub na adres mail: zachodniopomorski@matrik.pl
Pomyśl, kto jeszcze może być zainteresowany udziałem w tym spotkaniu.
Prześlij tym osobom to zaproszenie :)
Zapraszamy do śledzenia naszej strony na FB

