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Tworzymy Szkołę, której fundamentem jest rozumienie roli trenera/trenerki jako 
osoby profesjonalnie wspierającej innych w rozwoju kompetencji interpersonalnych. 
Profesjonalizm tej roli wymaga od nas, byśmy jednocześnie doskonalili nasz warsztat 
dydaktyczny oraz rozwijali się jako osoby towarzyszące innym w rozwoju. Abyśmy 
wzmacniali naszą empatię, umiejętność bycia w  autentycznym, bliskim kontakcie 
z  innymi, samoświadomość czy zdolność do tworzenia bezpiecznej i  inspirującej 
przestrzeni uczenia się. 

W naszej Szkole uczymy, w jaki sposób mądrze, odpowiedzialnie oraz dojrzale wspie-
rać innych w rozwoju kompetencji interpersonalnych i pracować z grupami. Prezen-
tujemy spójne, łączące różne paradygmaty (między innymi doświadczeniowy, psy-
chodynamiczny, humanistyczny, analityczno-transakcyjny), podejście do diagnozy, 
rozumienia i planowania działań trenerskich, zarówno w kontekście uczenia kompe-
tencji, jak i innych interwencji grupowych. 

Tworzymy przestrzeń edukacyjną, w której uczestnicy i uczestniczki mogą rozwijać 
się profesjonalnie i wzrastać osobiście. Zależy nam, aby każda osoba, która ukończy 
szkołę mogła samodzielnie, świadomie, z  pewnością siebie i  satysfakcją prowadzić 
własne szkolenia i procesy rozwojowe oraz spełniać się w trenerskiej profesji. 

„Uważam, że edukacja, która nie dokonuje się 
poprzez takie formy życia, które są same w sobie 
warte przeżywania, jest zawsze kiepskim substy-
tutem prawdziwej rzeczywistości i często pozo-
staje ograniczona i martwa.” 

John Dewey



Projektując program Szkoły mieliśmy na uwadze, że w  tym zawodzie pracujemy 
przede wszystkim sobą, tym co wiemy, co potrafimy, jak definiujemy swoją rolę, a tak-
że, jak definiujemy samych siebie. Nieodłączną towarzyszką w naszej pracy jest więc 
teoria, która w dużej mierze wyznacza zakres możliwych profesjonalnych oddziały-
wań i to zarówno w treści (jak rozumiemy sytuację edukacyjną, czego uczymy, co roz-
wijamy, co wspieramy), w formie (jaką metodą to osiągamy, w jaki sposób prowadzimy 
zaplanowane procesy, do jakich obszarów przykładamy siłę naszych oddziaływań), 
jak i w kontekście (kto lub co jest podmiotem naszych oddziaływań, czy pracujemy 
z uczestnikiem czy grupą, czy wspieramy zespół, czy wspieramy organizację). Dlatego 
teorii oddamy dużo miejsca. Dlatego teorii oddamy dużo miejsca, aby była ona dla 
nas rzetelnym wsparciem w podejmowaniu i rozwijaniu praktycznych działań.

Z drugiej strony, poziom naszych umiejętności determinuje to, na ile udaje nam się 
osiągać zaplanowane efekty, na ile to, co wiemy i chcemy zrobić, udaje nam się wcie-
lić w życie. Jest on determinowany przez wiele czynników, a to na ile jesteśmy w sta-
nie umiejętnie pracować z  innymi, zależy między innymi od naszego nastawienia. 
Będziemy więc przekształcać postrzeganie swoich zdolności i  możliwości, aby po-
zwalały nam realizować trenerskie zadania.

I na koniec, wzięliśmy pod uwagę także fakt, że nasza tożsamość zawodowa określa 
pozycję, jaką przyjmujemy w kontakcie z  innymi ludźmi, sposób budowania auto-
rytetu, wyznacza także zakres dbałości o swój rozwój oraz sposób budowania relacji 
z różnymi partnerami. Pytanie, kim jestem i jak to, kim jestem przejawia się w moim 
kontakcie z innymi, w mojej pracy, będzie nam towarzyszyło w trakcie naszych spo-
tkań.

Wierzymy, że będąc w ciągłym dialogu ze sobą, z  innymi, z naszymi autorytetami 
i klientami tworzymy przestrzeń doświadczeń; doświadczeń, które jednocześnie wy-
rastają z tego, jakimi jesteśmy w ramach wykonywania tej pracy ludźmi, jak i zmie-
niają nas.



dla trenerów i trenerek chcą-
cych pogłębić wiedzę oraz 
rozwijać swoje kompetencje 
trenerskie 

dla osób planujących zostać 
trenerami kompetencji inter-
personalnych 

dla wszystkich, którzy w swoich rolach zawodowych wzmacniają 
kompetencje interpersonalne i wspierają innych w psychospołecz-
nym rozwoju 

„W trakcie trenerskiej pracy dotykamy bar-
dzo często tego, co dla ludzi jest szczególnie ważne: ich ambicji, 
nadziei, obaw, emocji; ich doświadczeń; ich wyzwań, dylematów 

i trudności. Ten kontekst pracy wymaga od nas uważności i rozezna-
nia w szerokiej dynamice zarówno indy-

widualnych, jak i systemowych sił, 
ciągłego zastanawiania się nad 

konsekwencjami podej-
mowanych interwencji, 
dokonywania wyborów 

i rozstrzygnięć co do tre-
ści i formy pracy, brania 

odpowiedzialności za nasze 
działania nie tylko w kontekście 

tu i teraz (to szkolenie, ten proces, 
ten klient), ale w szerszym kontekście 

tego, na ile to, co robimy służy drugiemu 
człowiekowi i jest robione dla jego dobra”. 

Joanna Krajewska 
i Wojciech Busiel



Szkoła obejmuje 400 godzin edukacyjnych i rozwojowych, 
podzielonych na następujące wydarzenia: 

Trening interpersonalny 
(40 godzin)
Warsztaty trenerskie 
16 dwudniowych zjazdów 
(256 godzin w  tym 30 godzin superwizji/
konsultacji grupowych i 12 godzin semina-
riów) 
Trening kompetencji 
4 dwudniowe zjazdy (64 godziny) 

Superwizja uczestnicząca 
pracy trenerskiej 

( 10 godzin )
Wykłady on-line 

Psychologia uczenia 
się i rozwoju człowieka

 dla trenerów 
(30 godzin) 

trening interpersonalny



ROK I (sierpień 2023 - czerwiec 2024)
 

Zjazd 1 (22-26 sierpnia 2023) 
Trening interpersonalny 

Zjazd 2 (16-17 września 2023)
Sytuacja edukacyjna i role trenera. 
Trener w relacji z samym sobą 
i przedmiotem nauczania

Zjazd 3 (21-22 października 2023)
Sytuacja edukacyjna i role trenera. 

Trener w relacji z uczestnikiem, 
grupą i organizacją 

Zjazd 4 (18-19 listopada 2023)
Uczenie (się) na podstawie
doświadczania 

Zjazd 5 (16-17 grudnia 2023)
Uczenie na podstawie 

doświadczania w praktyce trenerskiej

Zjazd 6 (20-21 stycznia 2024)
Trening: Komunikacja 
interpersonalna w pracy trenera 

Zjazd 7 (17-18 lutego 2024)
Struktura procesu szkoleniowego 
i aktywne metody uczenia część 1

Zjazd 8 (16 - 17 marca 2024)
Struktura procesu szkoleniowego 
i aktywne metody uczenia część 2

Zjazd 9 (20 - 21 kwietnia 2024)
Coaching narzędziowy 

w pracy trenera

Zjazd 10 (18-19 maja 2024)
Trening: Inteligencja 
emocjonalna i regulacja emocji 

Zjazd 11 (15-16 czerwca 2024)
Odkrywanie i wzmacnianie 

zasobów osób uczących się 



ROK II (wrzesień 2024 - czerwiec 2025) 

Zjazd 12 (14 - 15 września 2024) 
Diagnoza pozwalająca projektować 

sytuację edukacyjną 

Zjazd 13 (12 - 13 października 2024)
Projektowanie szkoleń 
i procesów rozwoju cz. 1 

Zjazd 14 (9 - 10 listopada 2024)
Projektowanie szkoleń 

i procesów rozwoju cz. 2
 

Zjazd 15 (7 - 8 grudnia 2024)
Trening: Asertywność 
w pracy trenera

Zjazd 16 (11 - 12 stycznia 2025)
Prowadzenie modułów szkoleniowych - 

doskonalenie warsztatu trenerskiego

Zjazd 17 (8 - 9 lutego 2025)
Interwencje procesowe 
na sali szkoleniowej 

Zjazd 18 (8 - 9 marca 2025)
Trudne sytuacje 
w pracy trenera 

Zjazd 19 (12 - 13 kwietnia 2025) 
Trening: Trener na 
rynku szkoleniowym 

Zjazd 20 (10 - 11 maja 2025)
Tożsamość trenera - trener 

jako konsultant i coach

Zjazd 21 (7 - 8 czerwca 2025) 
Kończenie procesów rozwojowych, 
integracja, spirala rozwoju



O1

O2

O3

O4

O5

Program Szkoły Trenerów i Trenerek Kompetencji Interpersonalnych 
i Pracy  z Grupą

2 letni proces edukacji i rozwoju | Edycja sierpień 2023 - lipiec 2025

ROK I (sierpień 2023 - czerwiec 2024)

Trening interpersonalny 22-26 sierpnia 2023

Czterdzieści godzin treningu prowadzonego metodą niedyrektywną. Doświadczenie grupowe po-
głębiające świadomość siebie, swoich emocji, interakcji w grupie, sposobu budowania relacji z inny-
mi. Laboratorium procesu grupowego i dynamiki niestrukturyzowanej grupy rozwojowej. Intensyw-
ne, pogłębione doświadczenie rozwojowe.

Zjazd 1 16-17 września 2023

Sytuacja edukacyjna i role trenera. Trener  w relacji z samym sobą i przedmiotem nauczania (warsz-
taty trenerskie 16 godzin). Zapoznanie się z  kontekstem sytuacji edukacyjnej jako przestrzeni, 
w której odbywają się procesy rozwoju i edukacji. Zmapowanie sił kształtujących przebieg sytuacji 
edukacyjnej i ich wzajemnych zależności. Zdefiniowanie głównych ról trenera, obszaru jego odpo-
wiedzialności  i rozwoju. Specyfika uczenia się i rozwoju kompetencji interpersonalnych.

Zjazd 2 21-22 października 2023

Sytuacja edukacyjna i role trenera. Trener  w relacji z uczestnikiem, grupą i organizacją (warsztaty 
trenerskie - 13 godzin). Charakterystyka wspierającej relacji edukacyjnej. Trener w relacji z uczestni-
kiem, grupą i organizacją - różne płaszczyzny wzajemnego wpływu i zależności. Kontakt i kontrakt 
w różnych kontekstach sytuacji edukacyjnej. Seminarium trenerskie. (3 godziny) Spotkanie ze zna-
czącymi myślami psychologii i praktyki edukacyjnej.

Zjazd 3 18-19 listopada 2023

Uczenie (się) na podstawie doświadczania (warsztaty trenerskie 16 godzin). Zapoznanie się z teorią 
uczenia się opartego na doświadczaniu. Psychologia uczenia się. Poszerzenie rozumienia czterech 
podstawowych dymensji uczenia (się)  i rozwoju. Strategie i techniki wspierania aktywnego uczenia 
się na podstawie doświadczania.

Zjazd 4 16-17 grudnia 2023

Uczenie na podstawie doświadczania w praktyce trenerskiej (warsztaty trenerskie 13 godzin). Roz-
wój umiejętności wspierania osób uczących się w pełnym Cyklu Uczenia się. Kształtowanie świado-
mego podejścia do uczenia się. Budowanie motywacji  i odpowiedzialności za proces nauki i rozwoju. 
Seminarium trenerskie. (3 godziny). Spotkanie ze znaczącymi myślami psychologii i praktyki edu-
kacyjnej.

Zjazd 5 20-21 stycznia 2024

Komunikacja interpersonalna w pracy trenera (trening kompetencji 16 godzin). Dwudniowy tre-
ning komunikacji pozwalający rozwijać umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami 
komunikacji interpersonalnej.
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Zjazd 6 17-18 lutego 2024

Struktura procesu szkoleniowego i aktywne metody uczenia część 1 (warsztaty trenerskie 13 go-
dzin). Doskonalenie technik strukturyzowania i facylitacji procesu szkoleniowego. Zapoznanie się 
 z najważniejszymi strukturami pracy edukacyjnej w grupie szkoleniowej. Poznanie ich celów i funk-
cji. Trening sposobów prowadzenia każdej z nich. Interaktywne wykłady i moderowane dyskusje. 
Praca  w parach, trójkach i małych grupach. Seminarium trenerskie (3 godziny). Spotkanie ze znaczą-
cymi myślami psychologii i praktyki edukacyjnej.

Zjazd 7 16 - 17 marca 2024

Struktura procesu szkoleniowego i aktywne metody uczenia część 2 (warsztaty trenerskie 16 go-
dzin). Doskonalenie technik strukturyzowania i  facylitacji procesu szkoleniowego. Moderowanie 
i facylitacja symulacji grupowych. Mini-treningi umiejętności. Case study wnoszone przez uczest-
ników.

Zjazd 8 20 - 21 kwietnia 2024

Coaching narzędziowy w  pracy trenera (warsztaty trenerskie 13 godzin). Coaching narzędziowy 
jako metoda pracy na sali szkoleniowej i w indywidualnych treningach umiejętności. Doskonalenie 
kompetencji prowadzenia procesu uczenia się w coachingu narzędziowym. Seminarium trenerskie 
(3 godziny). Spotkanie ze znaczącymi myślami psychologii i praktyki edukacyjnej.

Zjazd 9 18-19 maja 2024

Inteligencja emocjonalna i regulacja emocji (trening kompetencji 16 godzin). Dwudniowy trening 
rozwoju inteligencji emocjonalnej, pogłębiający świadomość emocji oraz umiejętność regulacji emo-
cji własnych i innych ludzi.

Zjazd 10 15-16 czerwca 2024

Odkrywanie i wzmacnianie zasobów osób uczących się (warsztat trenerski 16 godzin). Uchwyty-
wanie perspektywy zasobów w edukacyjnej pracy z drugim człowiekiem. Identyfikowanie zasobów 
wzmacniających proces uczenia się i rozwoju kompetencji interpersonalnych. Rozwojowy feedback 
 i osłabianie reakcji obronnych.

ROK II (wrzesień 2024 - czerwiec 2025)

Zjazd 11 14 - 15 września 2024

Diagnoza pozwalająca projektować sytuację edukacyjną (warsztaty trenerskie 13 godzin). Sytuacja 
edukacyjna w kontekście osoby, grupy, zespołu i organizacji. Metody diagnozy potrzeb rozwojowych 
organizacji, interesariuszy i uczestników szkolenia. Kontraktowanie pracy trenerskiej z organizacją 
i uczestnikami. Superwizja  i konsultacje trenerskie (3 godziny).

Zjazd 12 12 - 13 października 2024

Projektowanie szkoleń i procesów rozwoju cz.1 (warsztat trenerski 13 godzin). Proces projektowania 
szkolenia z uwzględnieniem celów, potrzeb i wiedzy o uczeniu się na podstawie doświadczania. Pro-
jektowanie modułów szkoleniowych i dłuższych procesów edukacyjnych. Superwizja i konsultacje 
trenerskie (3 godziny).
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Zjazd 13 9 - 10 listopada 2024

Projektowanie szkoleń i procesów rozwoju cz.2 (warsztat trenerski 13 godzin). Proces projektowa-
nia szkolenia z uwzględnieniem celów, potrzeb i wiedzy o uczeniu się na podstawie doświadczania. 
Metody i techniki ewaluacji pracy szkoleniowej i realizacji celów szkolenia. Superwizja i konsultacje 
trenerskie (3 godziny).

Zjazd 14 7 - 8 grudnia 2024

Trening asertywności (trening kompetencji 16 godzin). Dwudniowy trening asertywności wzmac-
niający umiejętności asertywne trenera i trenerki.

Zjazd 15 11 - 12 stycznia 2025

Prowadzenie modułów szkoleniowych - doskonalenie warsztatu trenerskiego (warsztat trenerski 13 
godzin). Doskonalenie umiejętności pracy z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia się. Super-
wizja i konsultacje trenerskie (3 godziny).

Zjazd 16 8 - 9 lutego 2025

Interwencje procesowe na sali szkoleniowej (warsztaty trenerskie 13 godzin). Cele, funkcje i tech-
niki facylitowania procesu grupowego. Interwencje trenerskie dopasowane do poszczególnych faz 
procesu grupowego. Superwizja i konsultacje trenerskie (3 godziny).

Zjazd 17 8 - 9 marca 2025

Trudne sytuacje w pracy trenera (warsztaty trenerskie 13 godzin). Rozpoznanie kluczowych przy-
czyn najczęstszych sytuacji trudnych w pracy trenera. Działania trenerskie minimalizujące ryzyko 
powstawania “trudnych” zachowań uczestników. Sposoby regulacji trudnych sytuacji na sali szko-
leniowej, w kontakcie indywidualnym i  innych kontraktach (np. z przedstawicielami organizacji). 
Superwizja i konsultacje trenerskie (3 godziny).

Zjazd 18 12 - 13 kwietnia 2025

Trener na rynku szkoleniowym (trening kompetencji nawiązywania współpracy z klientami 16 go-
dzin). Dwudniowy trening umiejętności nawiązywania biznesowych relacji z klientami, sprzedaży 
i promocji własnych usług szkoleniowych.

Zjazd 19 10 - 11 maja 2025

Tożsamość trenera - pozedukacyjne kontrakty trenerskie (warsztat trenerski 13 godzin). Trener 
w roli facylitatora, moderatora i coacha. Definiowanie własnego zaplecza i preferencji trenerskiej 
profesji. Superwizja i konsultacje trenerskie (3 godziny).

Zjazd 20 7 - 8 czerwca 2025

O kończeniu, spirali rozwoju i dalszej drodze (warsztat trenerski 16 godzin). Będziemy rozmawiali 
o spirali uczenia się i roli zakończenia procesu edukacji na drodze rozwoju człowieka. Będziemy re-
flektować nad wspólnym, dwuletnim doświadczeniem edukacyjnym. Będziemy po raz ostatni uczyć 
się od siebie nawzajem w tej grupie edukacyjnej. Będzie to czas rozwoju, podsumowań, pożegnań 
i nowych początków.



Opłata i zapisy: 

Opłata za udział w  pełnym programie szkoleniowym dwuletniej Szkoły 
Trenerów i Trenerek Kompetencji Interpersonalnych i Pracy z Grupą wynosi: 

21 900 PLN* 

Podstawą zapisania się do Szkoły jest:

Udział we wszystkich zjazdach szkoleniowych. Dopuszczamy nieobecność na 
dwóch dniach szkoleniowych w  ciągu każdego roku edukacji. Wyjątek stanowi 
Trening interpersonalny, podczas którego obecność jest obowiązkowa przez całe 
40 godzin jego trwania. 

Udokumentowane potwierdzenie realizacji wszystkich zadań rozwojowych, które 
będą realizowane na przestrzeni trwania Szkoły.

Superwizja dwóch własnych procesów edukacyjnych podczas zjazdów Szkoły 
w drugim roku. 

Przeprowadzenie pod superwizją dwudniowego szkolenia z obszaru doskonalenia 
kompetencji interpersonalnych. 

Uiszczenie pełnej opłaty za udział w Szkole Trenerów. 

Uzyskanie pozytywnych rekomendacji trenerskich superwizorów szkoleniowych. 

Odbycie indywidualnej rozmowy kwalifikującej do udziału w programie 
Uzyskanie pozytywnej rekomendacji osób prowadzących 
Uiszczenie opłaty początkowej w wysokości 1500 PLN* 
*(Opłata początkowa będzie odliczana od całości kosztów Szkoły.) 

Warunki ukończenia szkoły i otrzymania Certyfikatu Trenera/Trenerki 
Kompetencji Interpersonalnych i Pracy z Grupą: 

*(Cena netto. Do 30.04.2023 roku obowiązuje cena promocyjna. Cena regularna Szkoły 
to 25900 PLN netto. Istnieje możliwość opłaty w ratach.)



Ogólne informacje organizacyjne: 

Zjazdy odbywają się w Poznaniu w formie stacjonarnej. 

Trening interpersonalny odbywa się w dniach: wtorek - sobota, w godzinach 9:00 
- 18:00 (przerwa obiadowa 1,5 godziny 13:00 - 14:30) 

Warsztaty i Treningi: sobota i niedziela w godzinach 9:00 - 18:00 (przerwa obia-
dowa 13:00 - 14:30)
 
Wykłady odbywają się w formie on-line na platformie Zoom i wymagają aktyw-
nego uczestnictwa. 

W ramach Szkoły zapewniamy: materiały szkoleniowe i edukacyjne podsumowu-
jące najważniejsze wątki merytoryczne; catering podczas zjazdów: napoje, owoce, 
warzywa, drobne przekąski. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zastanawiasz się, czy ta Szkoła jest dla Ciebie? 

Napisz lub zadzwoń do nas. Umów sie na bezpłatne konsultacje, 
podczas których odpowiemy na Twojej pytania, poznamy Twoją 

sytuację i pomożemy Ci podjąć dobrą decyzję. 

Zapraszamy do kontaktu. Joanna Krajewska i Wojciech Busiel 

kontakt@dialogiizmysly.pl | tel. 600394528 | 606915141



Nazwa Dialogi i zmysły oddaje twórcze napięcie, które powstaje na styku intelektu 
i emocji, tego, co na zewnątrz i tego, co wewnątrz, tego, co relacyjne i tego, co jednost-
kowe. 

Jest to miejsce, w którym wiedza spotyka doświadczenia, a doświadczenie wiedzę. 
Miejsce, w  którym możesz odkryć, zrozumieć siebie na nowo, rozwijać się dzięki 
twórczej rozmowie z drugim człowiekiem.

Przez ostatnie prawie 20 lat zajmowaliśmy się psychoedukacją i rozwojem kompe-
tencji interpersonalnych. Pracowaliśmy z  jednostkami, zespołami i  organizacjami, 
aby wspierać ich rozwój i wspomagać we wdrażaniu pozytywnych zmian.

Tworzymy to miejsce dla trenerów i  wszystkich profesjonalistów, którzy poprzez 
grupowe formy edukacji, wsparcia czy rozwoju pomagają innym w  ich pracy i  ży-
ciu. Dzielimy się teoretycznym rozumieniem pracy z grupą, sprawdzonymi sposoba-
mi doskonalenia kompetencji interpersonalnych oraz praktycznymi rozwiązaniami 
wspierającymi pracę z grupami. Chcemy pomagać innym we wzmacnianiu się w swo-
jej roli i znajdowaniu w tej pracy spełnienia.

Tłumaczymy i wydajemy książki dotyczące edukacji, psychologii uczenia się, wspie-
rania innych w rozwoju. Naszym wydawniczym debiutem jest „Uczenie na podstawie 
doświadczania. Podręcznik dla edukatorów, trenerów, coachów” Alice i Davida Kol-
bów.

Dialogi 
– bo wierzymy w przekształcającą 

siłę prawdziwych rozmów.

Zmysły 
– bo wierzymy w moc 

głębokiego doświadczania, które 
zbliża nas do tego, co prawdziwe. 

http://www.ksiazka.dialogiizmysly.pl
http://www.ksiazka.dialogiizmysly.pl
http://www.ksiazka.dialogiizmysly.pl


Joanna Krajewska - doktorka nauk huma-
nistycznych, wykładowczyni akademicka, 
trenerka umiejętności psychospołecznych, 
certyfikowana coachka Instytutu Gallupa, 
analityczka transakcyjna w  obszarze or-
ganizacji w  kontrakcie certyfikacyjnym 
z  European Assotiation of Transactional 
Analysis. Współwłaścicielka Ośrodka Dia-
logi i  Zmysły. Specjalizuje się we wspie-
raniu jednostek, zespołów i  organizacji 
w kryzysie, zmianie i rozwoju.

Wojciech Busiel - psycholog, superwizor, 
certyfikowany trener Polskiego Towarzy-
stwa Psychologicznego, psychoterapeuta. 
Współwłaściciel Ośrodka Dialogi i Zmysły 
oraz Grupy Szkoleniowej Halibut. Specja-
lizuje się w projektowaniu i prowadzeniu 
procesów rozwoju kompetencji interper-
sonalnych.

Dialogi i Zmysły 
kontakt@dialogiizmysly.pl | tel. 606915141 / 600394528

http://www.halibut.pl
https://www.dialogiizmysly.pl/

