
    

 

 

 

Zostałeś menedżerem lub od jakiegoś czasu już nim jesteś? Codziennie rozwiązujesz wiele spraw  

w swoim dziale, prowadzisz różnorodne rozmowy ze swoimi pracownikami? Twój poziom satysfakcji ma różne 

wysokości, czasami pikuje w dół? Wszystko zależy od efektów. Być może nie raz zastanawiałeś się  

nad metodami, narzędziami, które warto byłoby wykorzystać, aby szybciej-trafniej rozwiązać sprawę. Zrozumienie 

punktu widzenia innych ludzi zdecydowanie ułatwia współpracę, porozmawianie z kimś, kto ma podobne dylematy  

w pracy - jest dodatkową wartością. Jeśli chcesz zrozumieć przyczynę ludzkich zachowań, zarówno swoich,  

jak i współpracowników, oraz wprowadzić zmiany w sposobie zarządzania, PFP – jako instytucja wspierająca rozwój 

przyszłych, mikro- i małych przedsiębiorców, zaprasza Cię do poznania lub poszerzenia swojej wiedzy nt. narzędzi 

proponowanych przez Analizę Transakcyjną dla biznesu podczas szkolenia „Menedżer inspirowany analizą 

transakcyjną”.  Warsztaty zostaną przeprowadzone w trzech niezależnych modułach: 
 

„Menedżer w emocjonalnym lustrze”  

W tej części przyjrzysz się powodom, dla których czasami jesteś zadowolony z siebie, a czasami przeżywasz 

rozterki, złość czy agresję kierując swoim zespołem. Przyjrzysz się swojemu stylowi zarządzania narzędziami, które 

proponuje Analiza Transakcyjna, np. stany Ja czy znaki rozpoznania. 

Szkolenie poprowadzi  Elżbieta Stelmach – trener biznesu z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, 

Praktyk Analizy Transakcyjnej, certyfikowany Trener i Partner FRIS, trener SuperSkills, konsultant FACET5, coach 

kariery i doradca zawodowy, coach kryzysowy, przedsiębiorca, właściciel Centrum Szkoleniowo-Rozwojowego Sapientia 

w Szczecinie. 

 

Na podstawie elektronicznej listy obecności na szkoleniu, uczestnicy będą mogli wygenerować zaświadczenie 

o uczestnictwie w warsztatach. 

 

Szkolenie odbędzie się 21 października 2020r. (środa) w godzinach od 9.00 do 10.30. 

 

Warsztaty odbędą się przy użyciu platformy Zoom. Platforma Zoom jest niezależnym od organizatora 

narzędziem wykorzystywanym do przeprowadzania szkoleń przez PFP, stąd w kwestiach problemów technicznych m.in. 

z zakładaniem konta, prosimy o kontakt bezpośrednio z jego dostawcą.    

 

OBOWIĄZKOWE wymagania sprzętowe dla uczestników warsztatów to słuchawki z mikrofonem, włączona 

kamera internetowa; zainstalowana platforma zoom.us oraz konto na platformie. Szkolenie ma charakter warsztatów – 

prosimy o aktywne uczestnictwo – jego brak będzie skutkował usunięciem uczestnika z wirtualnego pokoju 

szkoleniowego.  Link do pokoju zostanie przesłany do zaakceptowanego uczestnika w osobnej wiadomości e-mail.  

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

 

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza. Liczba 

uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

 
ZAPISZ SIĘ 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z Patrycją Pińkowską, tel.: (91) 312-92-22, e-mail: p.pinkowska@pfp.com.pl. 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z ogólnymi 

warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie. 
 

 

Serdecznie zapraszamy! 
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