
Trening asertywności dla kobiet 
 

Asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z innymi 

osobami, czyli bezpośredniego, uczciwego i stanowczego formułowania swoich 

uczuć, postaw, opinii lub pragnień. Powiązana jest głęboko z poczuciem własnej 

wartości i szacunku dla samego/samej siebie.  

Zachowanie asertywne polega na uznawaniu, że jest się tak samo ważnym/-ą, jak 

inni oraz, co za tym idzie, na reprezentowaniu własnych interesów z 

uwzględnieniem interesów drugiej osoby. 

Cele warsztatu: 

• Wypracowanie postawy asertywnej wobec innych osób, która cechuje się otwartością w okazywaniu uczuć 

i komunikowaniu potrzeb. 

• Poszerzenie kompetencji interpersonalnych o umiejętność wyznaczania granic. 

Korzyści z uczestnictwa: 

Wypracowanie postawy asertywnej, na którą składają się m.in.: 

• wyrażanie uczuć, poglądów, postaw i życzeń w sposób bezpośredni i stanowczy, szanując opinie i 

prawa innych osób; 

• swobodna ekspresja uczuć zarówno pozytywnych jak i negatywnych; 

• umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych; 

• zwracanie się do innych o przysługę czy pomoc; 

• świadomość siebie (własnych potrzeb i opinii, swojego potencjału i obszaru do rozwoju). 

Program warsztatu: 

1. Pojęcie asertywności i zachowania asertywnego. 

2. Czym są myśli negatywne i myśli pozytywne? 

3. Elementy asertywności: postawa, głos, słowa, gesty, konsekwencja działania. 

4. Postawa asertywna – ćwiczenia. 

5. Odgrywanie scenek z sytuacjami wymagającymi asertywnego zachowania. 

Data: 24 listopada 2012, godz. 10.00 -17:00 

Miejsce: Fundacja Centrum Promocji Kobiet, Al. Niepodległości 76/78 

Cena: 110 zł  Zapisy: centrum@promocjakobiet.pl tel.  222524204 

 

Prowadząca: Dorota Szymonik – filozofka, muzykolożka, trenerka, coach, 

specjalistka w zakresie komunikacji. Ukończyła Wydział Filozofii na 

Uniwersytecie Warszawskim, Muzykologię na Uniwersytecie Wrocławskim 

oraz Szkołę Wokalną im. J. Wasowskiego w Warszawie. Jednoczesna 

działalność artystyczna (muzyka, teatr) oraz edukacyjna filozoficzno-etyczna 

pozwoliły jej wykształcić własny styl pracy nad wystąpieniem publicznym 

oparty zarówno na klasycznych i współczesnych zasadach retoryki i 

komunikacji jak i na zjawisku performansu. Prowadzi warsztaty z zakresu 

komunikacji, pracy z głosem i ciałem, asertywności wystąpień publicznych i inne. 

Więcej informacji na stronie www.dorotaszymonik.pl 


