
 

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO 
W POLKOWICACH 

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 746 – 15 – 70,  
e-mail: podm@polkowice.edu.pl, http://www.polkowice.edu.pl 

 
 

 
 
 

KOD FORMY: 
SZ.9.22.23                

PROGRAM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO W DUCHU NVC DLA KADRY 
PEDAGOGICZNEJ: 
JĘZYK EMPATII NVC, JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA WSPÓŁPRACY ORAZ 
DBANIA O WŁASNE GRANICE. 

 

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele. 
 

Program:  
1. Spostrzeżenie, jako sposób reakcji. 
2. (Współ)praca z trudnymi emocjami. 
3. Lokalizowanie potrzeb własnych i dziecka. 
4. Drugie dno buntu, agresji, izolacji dziecka. 
5. Odmawianie i przyjmowanie odmowy. 
6. Rozwiązania dla konkretnych trudności wychowawczych. 
7. Docenienie i wdzięczność. 
8. Dbanie o siebie jako element pracy. 

 

Cel szkolenia:  
 Poznanie NVC oraz możliwości korzystania z tego podejścia w różnych sytuacjach. 

 Poznanie i zintegrowanie zarówno 4 kroków, jak i zasad, sposobu myślenia, na którym opiera się NVC. 

 Modelowania, trenowanie i ćwiczenie na konkretnych sytuacjach. 

 Wypracowanie zdrowej równowagi w dbaniu o podopiecznych oraz o własne potrzeby. 

 Poszerzenie świadomości w zakresie emocji i potrzeb (własnych i podopiecznych). 

 Wypracowanie gotowości wdrożenia zmian. 

 Wypracowanie rozwiązań dla konkretnych sytuacji trudnych. 

 Wzmocnienie poczucia kompetencji, zaufania do siebie i sprawczości. 
 

Edukator:  
Aleksandra Mroczko – Aleksandra Mroczko Zgraj się z życiem 
Z wykształcenia magister psychologii oraz coach akredytowana przez International Coach Federation na 
poziomie ACC, w trakcie procesu uzyskiwania akredytacji na poziomie PCC. 
Od 2009 roku wspiera Klientów w procesie świadomej poprawy jakości życia, relacji ze sobą  
i z innymi. Przeprowadziła kilka tysięcy godzin warsztatów, webinarów i szkoleń oraz przeprowadziła ponad 
1500 sesji coachingowych. Wspiera osoby prywatne i firmy, a także realizowała projekty dla instytucji 
finansowanych z budżetu państwa, sesje mentorskie oraz szkolenia kompetencyjne dla coachów i trenerów. 
Tworzyła i realizowała projekty wspierające zespoły, m in. dla IS-Wireless, IBM, Uniwersytetu Ekonomicznego, 
Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, SP 1 we Wrocławiu, czy Credit Agricole. 
W swojej pracy i w życiu opiera się na zasadzie: lepiej zrobić choć trochę, niż rozmyślać o wszystkim. By 
zainspirować do działania tworzy narzędzia wspierające zmiany. Wśród jej publikacji znaleźć można autorskie 
programy warsztatowe, kursy online, Książkę i Karty Potrzeb oraz uwielbianą przez pary jak i profesjonalistów 
grę Pudełko dla Par, która doczekała się także angielskojęzycznej wersji Quest for love. Jej konikiem jest praca z 
emocjami oraz nauka empatycznej, asertywnej komunikacji w oparciu o Nonviolent Communication.  
 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 
Wymiar godzin: 
 16 godzin dydaktycznych 

 
Forma: 

Stacjonarna 
 

 
 

 

Termin i miejsce realizacji:  
 

25-26.11.2022 
piątek - godz. 16.00 - 20.00 
sobota – godz. 9.30 – 17.30 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach 
sala szkoleniowa parter 
 

ZAPISY: 
do dnia 09.11.2022 
na podstawie formularza 
zgłoszeniowego przesłanego na 
adres: 

podm@polkowice.edu.pl 
 

Koszt: 
600 zł 
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