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Trening interpersonalny

Trening interpersonalny to dobrze znana forma intensywnej pracy wglądowej sprzyjającej rozwojowi osobistemu. Jako metoda doświadczenia
grupowego szczególnie polecana jest osobom zawodowo pracującym z innymi ludźmi, trenerom, menadżerom, konsultantom oraz każdemu, kto
chciałby rozwinąć własny potencjał kontaktów z drugim człowiekiem.

Proponowany przez nas trening prowadzony jest metoda niedyrektywną zachęcającą uczestników do pracy na własnym doświadczeniu
i wzmacniającą intensywność procesu grupowego.
Wspólna grupowa praca w atmosferze życzliwości i otwartości sprzyja rozwojowi świadomości siebie, swoich emocji, radzenia sobie
z własną i cudzą emocjonalnością, lepszej ekspresji siebie w grupie, a także refleksji nad sposobami budowania własnych relacji zawodowych
i osobistych.

Uczestnictwo w treningu interpersonalnym daje szansę na:

Lepsze poznanie siebie i świata własnych uczuć, myśli i doświadczeń.
Rozwój własnej wrażliwości i wrażliwości na drugiego człowieka.
Poznanie w jaki sposób funkcjonuję w grupie oraz jak jestem przez grupę i innych ludzi odbierany.
Usłyszenie konstruktywnych informacji zwrotnych na swój temat oraz umiejętne udzielanie informacji zwrotnych innym uczestnikom grupy.
Doświadczenie procesu grupowego oraz świadomych i nieświadomych mechanizmów pojawiających się w tym procesie.
Wzmocnienie się w rozpoznawaniu, nazywaniu i doświadczaniu emocji, także tych trudnych, i radzeniu sobie z nimi.
Wzmocnieniu się w poczuciu własnej wartości i umiejętności pracy z grupą.
Intensywny czas przeznaczony dla siebie, dla własnego rozwoju i samopoznania.

Trening interpersonalny spełnia wymogi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, stawiane kandydatom na trenerów rekomendowanych przez Polskie
Towarzystwo Psychologiczne.
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Trener:

Wojciech Busiel - trener, coach, szef – współwłaściciel Grupy Szkoleniowej Halibut, od ponad sześciu lat prowadzi szkolenia dla firm i organizacji. Specjalizuje się
w zagadnieniach dotyczących budowania dobrych relacji interpersonalnych, co w tematach szkoleniowych przekłada się na treningi umiejętności
kierowniczych,  komunikacji, asertywności i sprzedaży. Absolwent Poznańskiej Psychologii na UAM, uczestnik studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii
UAM, uczestnik Szkoły Trenerów Intra, Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt oraz Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.
W pracy grupowej i indywidualnej stosuje podejście psychodynamiczne i systemowe, pracując na realnych sytuacjach i trudnościach zgłaszanych przez
uczestników. W warsztacie trenerskim łączy dynamikę grupową z metodologią szkół coachingowych, co pozwala stymulować rozwój uczestników i przyspieszać
realną zmianę zachowań.
Pracował m.in. dla: ACP Pharma, Autostrada Eksploatacja S.A., AIG Bank, AVK Polska, Bama Polska, GBS w Barlinku, Hertz Systems, LG Electronics, Lisner, PKN
Orlen, Orlen Petro Centrum, PMT Marketing System, TPV Displays , Vetoquinol Biowet, VOX Składy Budowlane.


