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DOBRE PYTANIE
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Zadawanie pytań to umiejętność, której stale można się uczyć i
doskonalić. 

Ale po co? Chociażby po to, żeby lepiej rozwiązywać problemy,
z którymi zmagamy się na co dzień w pracy i prywatnie. 

Zastanawiałeś się kiedykolwiek jaką rolę odgrywają pytania w
rozwiązywaniu dylematów, problemów? Po co jeszcze? By
lepiej się komunikować, być lepiej rozumianym, lepiej
wykonywać swoją pracę.

Choć na co dzień stawiamy sobie i innym wiele pytań, rzadko
kiedy zwracamy uwagę na to, jak to robimy i w efekcie, jakie
uzyskujemy odpowiedzi, których potrzebujemy, by móc
funkcjonować, podejmować inne działania, decyzje.

Warsztaty "DOBRE PYTANIE" (część 1) - to pierwszy etap
doskonalenia umiejętności zadawania pytań i słuchania. W
odróżnieniu od innych naszych warsztatów z zakresu słuchania
i zadawania pytań te adresujemy do wszystkich, którzy chcą
rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne. 

Jeżeli oczekujesz, że podczas warsztatów otrzymasz
prezentację albo, że będę omawiała budowę pytań ich rodzaje -
to to szkolenie nie jest dla ciebie. Owszem warsztaty będą
oparte o pewną wiedzę, ale konstruując ich przebieg skupiam
się przede wszystkim na tym, abyś budował świadomość i
umiejętności o tym, jak ty słuchasz, a przez to jak zadajesz
pytania. Przede wszystkim umożliwiam uczenie się przez
doświadczanie. Dlatego biorąc udział w warsztatach będziesz
miał możliwość ćwiczenia na różne sposoby tego, co przekażę
ci o pytaniach i słuchaniu. 

Chcesz więcej? Odwiedź Butik Organika na
www.naprawdeswietnastrona.pl i znajdź setki
niesamowitych ofert w naszym katalogu!



CO ZYSKASZ
BIORĄC
UDZIAŁ?

przede wszystkim wiedzę o tym, jak nie stawiać
pytań i dlaczego tak nie robić - albo inaczej jak
stawiać pytania i dlaczego tak, a nie inaczej;
poznasz najczęstsze błędy przy słuchaniu i
zadawaniu pytań w codziennej komunikacji,
które nie służą ani dobrej komunikacji, ani
rozwiązywaniu problemów;
przećwiczysz to, czego dowiesz się podczas
warsztatów, by określić jak ci idzie zadawanie
pytań i słuchanie, aby wiedzieć nad czym warto
dalej pracować;
poznasz ćwiczenia, które pomogą ci w
codziennej komunikacji doskonalić
umiejętność zadawania pytań zgodnie z tym
czego dowiedziałeś się podczas zajęć;
inspirację, by spojrzeć na umiejętność
zadawania pytań inaczej niż przez pryzmat
rodzaju pytań.

Warsztaty prowadzi Kasia Wojtaszyn, coach PCC
ICF, WIAL CALC, mediator, 

Chcesz więcej? Odwiedź Butik Organika na
www.naprawdeswietnastrona.pl i znajdź setki
niesamowitych ofert w naszym katalogu!



JAK SIĘ
ZAPISAĆ?
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Data warsztatów: 09.03.2023 r.
Godzina: 10:00-14:00
Cena: 310 zł brutto (z VAT)

zapoznaj się z Regulaminem świadczenia usług i 

Wypełnij formularz 
Opłać otrzymaną na email fakturę proforma, aby otrzymać

W dniu warsztatów dołącz do spotkania

         Polityką prywatności 

          link do spotkania

 
 

Do zobaczenia

https://between-choices.aflip.in/c9c172bce8.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BBGqhFIFl0iUIPndA1LaywG5sai0PtFFrpD2GzUXLC9UOExKRU1FNE1CWlRLRU5IUEhZV0k4SFY4MS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BBGqhFIFl0iUIPndA1LaywG5sai0PtFFrpD2GzUXLC9UOExKRU1FNE1CWlRLRU5IUEhZV0k4SFY4MS4u
https://between-choices.aflip.in/d1e7be0f91.html
https://between-choices.aflip.in/d1e7be0f91.html

