
WARSZTAT MISTRZOSTWA OSOBISTEGO DLA TRENERÓW I COACHÓW 

 

„Proces grupowy - metody wglądu i obserwacji” 
 

 

 

 

 

Wejdź na galerię  

i zobacz proces grupowy  

z meta-poziomu. 

Proces grupowy uruchamia się, gdy dwie lub więcej osób 

współdziała ze sobą i wywierają na siebie wpływ ze względu na 

swoje potrzeby i cele. 

Świadomość i kontrola procesu grupowego jest dla trenera i 

coacha szansą na wykorzystanie naturalnych ról społecznych 

uczestników.  Zjawiska facylitacji społecznej, myślenia 

grupowego, przywództwa, konfliktów i współpracy są 

konsekwencją bycia w grupie.  Można je potraktować jako fakty 

i zasoby, czyli wykorzystać ich energię do prowadzenia 

szkolenia lub sesji coachingowej.   

TEN WARSZTAT opiera się na wynikach badań procesów 

grupowych,  uczeniu się zgodnym z pracą mózgu, uczeniu 

równoległym oraz koncepcji modeli myślowych.  W czasie 

warsztatu uczestnicy pracują równolegle na dwóch poziomach:  

poziomie uczestnika oraz poziomie obserwatora procesu.  

Dzięki tej metodzie rozwijają zdolności refleksji i dociekania – 

kluczowe umiejętności na drodze do mistrzostwa osobistego. 

 

 

Sobotnie warsztaty 

prowadzone w grupach 

8-14 osobowych w miastach: 

 
Warszawa ♣ Gdańsk 

Katowice  
 

Cena 397 zł brutto 
 
- 8 godzin aktywności 
- indywidualna i grupowa praca 
- materiały  
- wygodna sala 
- picie, przekąski, lunch  
- zniżka do 100% 
- możliwość wystawienia faktury 

 
 

 

Prowadzenie:     Joanna Jadach  
 
certyfikowany trener i coach (Edexcel/BTEC, ICC).  
 
22 lata praktyki zawodowej w tym 10- letnie 
doświadczenie w treningu i coachingu, specjalizacja: 
coaching menedżerski.  
 
Autorka programów „Jak uczyć i trenować” dla trenerów 
wewnętrznych i menedżerów grup sprzedażowych 
 
oraz ….więcej na: WWW.cte.edu.pl  
 



Uzyskasz INSPIRUJĄCE NARZĘDZIA pracy z grupą oraz samym sobą do: 

 

• Zawierania kontraktu z uczestnikami 
• Kontrolowanego uruchamiania procesu grupowego i wpływania na proces 
• Uzgadniania celów (wspólnego obszaru uczenia się) 
• Rozpoznawania modeli myślowych u siebie i innych 
• Przyjmowania i dawania feedbacku indywidualnego i grupowego 
• Kreowania rozwiązań integrujących w sytuacjach sporu, konfliktu, kryzysu 
• Budowania zaangażowania w grupie 
 

 

 

Wykorzystaj dynamikę procesu grupowego, 

tak jak żeglarz korzysta z kierunku i siły wiatru. 

Naucz się ustawiać żagle i popłyń z grupą do celu! 

 

 
Szerokie spektrum korzyści: 

Pozytywne skutki warsztatu odczujesz szczególnie w sytuacjach:  
� Różnego poziomu wiedzy i doświadczeń w grupie 
� Odgrywania ról, nagrań kamerą, dawania feedbacku 
� Trudnych zachowań uczestników 
� Potrzeby generowania nowych rozwiązań. 

 
Możliwość udziału ZA DARMO! 

• zwrot 100% kosztów – wylosuje jedna osoba z grupy 11-14 uczestników   

• 10% zniżki – za każdego zaproszonego uczestnika  
• 5% zniżki – za wpłaty dokonane do 7 dni przed datą szkolenia 

 

Terminy i lokalizacja oraz dostępność: 
14 lutego Warszawa zrealizowane 
18 kwietnia Gdańsk  dostępne 
25 kwietnia  Katowice dostępne 
Ilość miejsc ograniczona - wpłata na konto gwarantuje zniżki i udział w warsztacie. 
 

Wpłaty proszę dokonać na:  
„JOT” Joanna Jadach nr konta PKO BP 21 1020 5242 0000 2102 0174 7880. 
 
Zapisy: 

• poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.cte.edu.pl  
• mailowo: joanna.jadach@cte.edu.pl 


