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Idą święta. Czas na prezenty, ale też te duchowe, głębokie. Przekazujemy Wam teksty pokazujące zmaganie się trenerów z materią wydawało by się prostą, a podstawową i trudną czasem
bardzo. Piszemy też o dialogu – tej jednej z najważniejszych sztuk tak często zaniedbywanej.
Wszystko to opiera się na głębokim międzyludzkim spotkaniu. W Metodzie TROP powołujemy
się na psychologię humanistyczną i Carla Rogersa, który jest dla nas jednym z mistrzów.
Jednak w Polsce, przed świętami warto sięgnąć do innych inspiracji, które głęboko zapadły nam
w serca. Chciałbym przytoczyć fragment rozważań ks. prof. Józefa Tichnera. Naświetla on to, co
w dalszych tekstach stanowi głęboką warstwę opisywanych doświadczeń.
„Uwaga nasza nadal ogniskuje się wokół tajemnicy spotkania. Spotkać to przede wszystkim
spotkać innego człowieka. Mówimy wprawdzie także o spotkaniu z Bogiem, czy z dziełem sztuki, ale raczej w sensie metaforycznym niż dosłownym. Doświadczenie spotkania, ściślej – przeżycie spotkania, wprowadza tego, kto spotyka, w jakąś jedyną w swoim rodzaju, osobistą prawdę spotkanego człowieka. Siła perswazji, jaką niesie ze sobą to przeżycie, nie da się porównać
z siłą perswazji żadnego innego doświadczenia. Spotykając wiem, że inny człowiek jest i że jest
wobec mnie taki, jaki naprawdę jest, bez masek i bez zasłon. Zazwyczaj nie potrafię opisać
tego, co widzę i czuję, mimo to wiem, iż od momentu spotkania życie moje nabrało nowego
znaczenia, a otaczający mnie świat uzyskał nową zasadę organizacji. Przeżycie spotkania jest
nie tylko szczytowym rodzajem doświadczenia innego człowieka, ale również szczytem doświadczeń w ogóle.”
Józef Tichner, „FILOZOFIA DRAMATU”, str. 174
Takich doświadczeń życzę Wam wszystkim i przy świątecznym stole, i na pięknie prowadzonych
sesjach coachingowych i warsztatach.
Jacek Jakubowski
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DIALOG

Dorota
Szczepan-Jakubowska

Werner Heisenberg, odkrywca fizyki kwantowej, który
ustanawiał absolutnie rewolucyjny paradygmat
naukowy, napisał kiedyś książkę o rozwoju fizyki atomu
(Część i całość, PIW 1987). To wspomnienie rozmów
prowadzonych z różnymi ludźmi, którzy naradzają się
nad interpretacją eksperymentów, ale wcale nie
rozmawiają tylko o fizyce, lecz także o filozofii, historii,
polityce i codziennym życiu. W reszcie autor
skonkludował, że nauka powstaje nie tylko na bazie
eksperymentów, lecz także w rozmowie.

Otwarty dialog jest tym, co pozwala uwolnić
się od dotychczasowych modeli, co pozwala
zobaczyć rzeczy w nowym świetle. Dialog jest
tym, co pozwala uwolnić się od siebie.

mat strajku można załatwić problem? Nie
wiadomo, ale dzięki temu strajk angażuje więcej ludzi, którzy są zdolni do zrozumienia istoty sprawy. Problem, który mogliśmy zobaczyć,
bo był strajk, jest też naszym
problemem. Heisenberg ogłosił, że jeśli coś badasz, to tym
samym to zmieniasz. Mógł tak
powiedzieć, bo umiał rozmawiać.

Gdy prowadzisz dialog, na
przykład na temat strajku
pielęgniarek, starając się
go zrozumieć, a także zrozumieć swój stosunek do
niego, opinię rozmówcy,
motywy pielęgniarek, to wpływasz na efekt
tego strajku. Choćby dlatego, że ludzie podejmują się różnych spektakularnych działań,
aby być usłyszanymi. Czy rozmawiając na te-

TROPletter 12/2014 (20)

Kwestia dialogu wiąże się mocno z problemem umownie określanym jako „inny” – człowiek, grupa, firma, kultura. Inny ode mnie.
Kwame Anthony Appiah, urodzony w Afryce
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wybitny amerykański intelektualista twierdzi,
że inności nie można zrozumieć nie wychodząc poza własną perspektywę. W kwestii
multikulturowości nie pomoże tolerancja,
próby stworzenia uniwersalnej kultury, dominacja. Współistnienie jest możliwe tylko poprzez uczenie dialogu.

W dialogach platońskich Sokrates jawi się jako ktoś nieustraszony w docieraniu do głębi.
Zadaje pytania, atakuje, osacza, nie walcząc
z osobą, ale jej służąc. Walczy o możliwość,
aby oboje, on i uczeń, poszli dalej w rozumieniu, i aby coś ważnego razem przeżyli.

Tak więc dialog pomaga budować chwilowe,
ale nie nierzeczywiste wspólnoty wokół spraw
i ludzi. Ksiądz Tischner, o którym sołtys podhalańskiej wsi Gliczarów powiedział: „To nie
jest inteligent, nie, on umie rozmawiać….”, tak
opisał to budowanie wspólnoty doświadczenia w dialogu:

wiąże, co zbliża i ogarnia, a także i to, co ich
dzieli, oddala, odpycha. (...) Coś dzieje się między nami”.
(Ks. Józef Tischner, Filozofia dramatu, ZNAK
1988, s. 9)
Tischner wspomina o niezwykłym
potencjale aktywizacyjnym dialogu.
Nie wynika on raczej z natężenia nauczycielskiego wysiłku, z arsenału błyskotliwych metod i skrzących się
dowcipem argumentacji. Wynika natomiast z bliskości, zaufania, poszanowania, wiary w to, że drugi człowiek jest
ważny.

„Dialog ustanawia, umacnia
i rozwija trwającą dłużej lub krócej, bogatszą
lub uboższą, duchową rzeczywistość – rzeczywistość międzyludzką – która zakreśla istotny
sens dialogicznej wzajemności osób. Na rzeczywistość tę składa się to wszystko, co ludzi
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Em Griffin, psycholog badający zagadnienie
komunikacji społecznej, ujął to w słowach
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bardziej technicznych. Mniej tu poezji, ale mistycyzm ten sam.
Dla Griffina jasne jest, że to dialog buduje
między ludźmi relację. Pod wpływem tego
„dialogowania” ludzie zmieniają się i będąc
razem, nigdy nie są tacy sami jak wówczas,
gdy byli sami. Warto przypomnieć, że sposób,
w jaki ludzie komunikują się, więź, która między nimi powstaje i emocje są często ważniejsze niż sama treść. To ważna myśl dla tych,
którzy uczą. Często skoncentrowani na treści
przekazu gubimy relację. Uwagę koncentrujemy na rzeczach, zamiast na człowieku. Powie
ktoś, że to humanistyczne skrzywienie,
ale to od jakości relacji zależy, czy czas
poświęcony na uczenie się będzie dla
podopiecznego stracony, czy spędzony
z pożytkiem. To jedno z nieszczęsnych złudzeń biorących się
z nieznajomości człowieka.
Sądzisz, że trzymasz się tematu, że Twoje słowa dotyczą sedna, że jesteś konkretny i zdyscyplinowany, że zajmujesz się tym, co ważne
i szkoda ci czasu na uśmiech, na rozmowę, na
zadanie pytania o samopoczucie. Wstydzisz

się, gdy wyrwie ci się ludzkie „martwię się”
albo przeciwnie – „jakie to fajne” – to przecież
strata czasu. A to dzięki tym „stratom”, paradoksalnie, twój podopieczny w ogóle się uczy!
„Wzajemność i ciągłość wymiany między osobami sprawia, że ich działania mają następstwa, wracają do nich i zmieniają” – pisze
Griffin.
Jeśli nawiążecie relację – jeśli będziecie wracać do rozmowy o następstwach – stanie się
to, co nazywamy prawdziwym uczeniem:
z poczuciem odpowiedzialności, weryfikacją
wyników. Zacznie tykać ewaluacyjny zegar,
którego wskazówki wciąż
wracają do początku tarczy.
A ten początek
jest tam, gdzie
zechcecie:
w planowaniu,
działaniu, teorii,
sprawdzaniu, analizowaniu wniosków i znów
planowaniu...
(za: E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003)
Autorzy: Dorota Jakubowska, Krzysztof Kondracki

SPECJALIZACJA TRENERSKA
- start 10 stycznia 2015
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Szkoła Trenerów I stopnia

PODMIOTOWOŚĆ RELACJI
CZYM JEST W PRAKTYCE?

Kamila Ostrowska

Nasze spojrzenie na świat definiuje relacje z ludźmi.
Mówiąc językiem Metody TROP, możemy wybrać
„Świat-To” lub „Świat-Ty”. Ten pierwszy jest mierzalny,
kontrolowalny i reagujący (reaguje na moje
zachowania, ale nie można z nim porozmawiać).
„Świat-To” jest zbiorem zwyczajnych elementów,
otaczających nas przedmiotów, biegnących procesów.
Możemy je zamieniać i nimi żonglować.

„Świat-Ty” to model, który zakłada, że każdy
człowiek jest wyjątkowy, niepowtarzalny. Taki
Świat jest niemierzalny, adresowalny (można
prowadzić dialog), jest źródłem wyboru
(decyzje ludzi).

za tym, zastanawiam się, co w praktyce oznacza dla mnie podmiotowość relacji.
Na przestrzeni jednego miesiąca miałam okazję przeprowadzić dwa warsztaty o zbliżonej
tematyce. Motywem przewodnim był rozwój kompetencji
osobistych, czyli tak zwane
tematy miękkie. Jedna grupa
składała się ze studentów,
a druga z młodzieży z klasy
pierwszej gimnazjum. Pozornie wydawałoby się, że grupy
zupełnie różne. W praktyce

Budowanie relacji bazującej na
metodzie TROP
zakłada również
jedną z najważniejszych rzeczy:
odklejenie się od
suchej teorii. Idąc
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zaobserwowałam, że uczestnicy są podatni
na schematy. Reagują odruchowo. Dlatego
tym bardziej ważne jest jakim bodźcom są
poddawani.
Pierwszy warsztat prowadziłam ze studentami. Przygotowywałam się długo. Próbowałam przewidzieć
każdą ewentualność. Miałam
różne warianty
ćwiczeń. Nastrajałam się na skrajnie różne
scenariusze. Ale na to, że zapomnę o jednej
z najważniejszych rzeczy, nie byłam przygotowana.
Od początku zajęć czułam, że coś nie idzie
tak, jakbym chciała. Nie potrafiłam powiedzieć, o co chodzi. Widziałam natomiast wiele
potencjalnych usprawiedliwień dla tej sytuacji. Studenci byli w trakcie Juwenaliów, było
gorąco, nie byli tam do końca z własnej woli,
omawialiśmy trudny temat. W natłoku powodów zapomniałam o jednym – o mnie samej.
Drugiego dnia szkolenia zaczęłam mieć podejrzenia. Z otaczającej mnie mgły zaczął wyłaniać się obraz sytuacji. Doznałam nieprzyjemnego wrażenia osamotnienia. Tylko wtedy
jeszcze nie wiedziałam, że jeśli ja czuję się
osamotniona, to grupa czuje się wprost proporcjonalnie tak samo.

13

www.grupatrop.pl

Ankiety ewaluacyjne potwierdziły przypuszczenia. Zabrakło nawiązania kontaktu. Czegoś, co, poza kontraktem, jest podstawą. Jak
mogłam zapomnieć o czymś, co wydaje się
naturalne? Wydawałoby się, że nie da się nawiązać relacji bez kontaktu. Relacja była, ale
oparta na „Świecie-To”. Skupiłam
się na teorii, która na dodatek
nie była dla wszystkich oczywista. Metoda TROP zakłada, że
w kontakcie edukacyjnym
„warto mówić o wszystkim, bo
prawda rodzi się w rozmowie” (źródło: materiały szkoleniowe - Grupa
TROP). Przekonałam się jak bardzo jest to
prawdziwe.
Nauczona doświadczeniem poszłam na kolejny warsztat, tym razem z gimnazjalistami.
Nastawiłam się na kontakt. Chciałam, żeby
grupa poczuła się ze mną dobrze, bezpiecznie. Sama też chciałam tym razem uniknąć
nieprzyjemnego uczucia osamotnienia.
W końcu ja, jako trener, też jestem częścią
grupy.
Różnicę czułam od wejścia. Zmieniło się moje
nastawienie. Byłam bardziej otwarta i nieskrępowana. Weszłam do „Świata-Ty”. Widziałam grupę składającą się nie z potencjalnych
zagrożeń dla trenera, ale grupę ciekawych
ludzi, o których chciałam dowiedzieć się jak
najwięcej. Zajęcia zaczęłam od rundy zapoznawczej. Każdy miał szansę powiedzieć coś
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o sobie. Początkowo uczestnicy byli skrępowani. Próbowali mnie testować. Sprawdzali,
ile im wolno, jak zareaguję, czy będę krzyczeć.
Warsztat był przewidziany na cztery godziny,
więc dość szybko przeszliśmy do kontraktu.

w naszej swobodnej rozmowie. Tylko wtedy
magia tej chwili by prysnęła. Naturalizm sytuacji zabiłabym narzucaniem swojego scenariusza. Po raz kolejny ja poszłam za nimi,
a nie na odwrót.

Zaczęła się dyskusja nad tym,
czego oczekują,
jak chcieliby być
traktowani.
Runda wokół
kontraktu niespodziewanie
otworzyła grupę. Zaczęli się żalić, opowiadać o sobie, o tym,
jaką są klasą. A ja siedziałam i słuchałam. Pomagałam im doprecyzować pewne myśli,
sprawdzałam, czy czują się komfortowo i bezpiecznie. Zaplanowane ćwiczenia stały się nieważne. Pozwoliłam grupie przejąć inicjatywę.

W ciągu kilku godzin trudno o spektakularne efekty.
Mimo to stosując podstawy Metody TROP doczekałam się kilku bardzo ważnych dla mnie momentów.
Po jednym warsztacie z tą
klasą nie mogę powiedzieć, czy dla nich wydarzyło się coś wyjątkowego. Poprosiłam ich
o podsumowanie zajęć w rundzie końcowej.
Sami z siebie wyrażali zadowolenie. Cieszyli
się, że „po raz pierwszy nikt na nich nie krzyczał i pozwolono im się wypowiedzieć”. Poczułam satysfakcję. Osiągnęłam swój cel.

W końcu, mówiąc kolokwialnie, „wygadali się”.
Zaproponowałam kontynuację rozmów na
ważne dla nich tematy. Ale jak na pierwszy
raz to było dla nich wystarczająco. Woleli
usłyszeć moją propozycję i popróbować czegoś nowego. Było mi szkoda, że nie chcą kontynuować tematyki, która była dla nich emocjonująca. Mogłam ich przycisnąć i zacząć wyciągać rzeczy, których byłam ciekawa. Zrobić
ćwiczenie w podgrupach i poprosić o ponowne pochylenie się nad tym, o czym mówili

Dla mnie, jako początkującego trenera, najważniejsze było przekonanie się o tym, że
relacje z grupą warsztatową to podstawa. Co
więcej, tę relację można zbudować na, z pozoru, błahym temacie. Nie trzeba od razu wykładać prawd ostatecznych. Moja grupa sama
dobrze wiedziała, za czym chcą podążyć.
Otworzyłam się na relację z uczestnikami,
a oni w zamian pozwolili mi uczestniczyć
w swojej drodze.

SPECJALIZACJA COACHINGOWA
- start 10 stycznia 2015
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Szkoła Coachów I stopnia

GDY MNIEJ
ZNACZY WIĘCEJ

Justyna Kuszewska

Zawsze lubiłam rozmawiać. Już w pierwszej klasie szkoły
podstawowej przynosiłam do domu uwagi za "gadanie
na lekcji". Niektórzy uważają, że "mam gadane".
I to wszystko prawda, choć nie cała - o mnie, osobie
pracującej z ludźmi i od wielu lat wspierającej innych
w rozwoju.

Pracując jako terapeutka dzieci i osób dorosłych z autyzmem nauczyłam się mówić krótko, jasno, wtedy kiedy jest właściwy moment
i istnieje szansa, że mój pacjent usłyszy, zwróci na mnie uwagę. Nauczyłam się mówić całą
sobą, twarzą wyrażać emocje, prośby, oczekiwania. Lata pracy terapeutycznej i godziny spędzone
z osobami niepełnosprawnymi nauczyły mnie pokory, elastyczności i kreatywności. W pewnym momencie zdecydowałam się na
przekierowanie moich działań, pracy na osoby dorosłe, przede wszystkim rodziców również dzieci zdrowych.
Wspieram ich prowadząc warsztaty, coachingi

TROPletter 12/2014 (20)

indywidualne i grupowe. Cały czas się uczę.
We wrześniu rozpoczęłam Szkołę Psychoterapii w nurcie humanistycznym. Piszę o tym, bo
właśnie podczas ostatnich zajęć w szkole nie
wykonałam ćwiczenia ściśle "według instrukcji". Zrobiłam to co w tym momencie, w tej
sytuacji edukacyjnej,
wydawało mi się
ważne i potrzebne
mojemu
"pacjentowi". Dałam
przestrzeń, towarzyszyłam, byłam w zgodzie ze sobą i tak, jak
potrafię najlepiej. Ta sytuacja po raz kolejny
potwierdziła, że warto. Dla mnie najważniejsze jest spotkanie, a nie ilość użytych
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„narzędzi”. Mój dzisiejszy sposób bycia i pracy
z drugą osobą, z klientem czy pacjentem, to
uważne towarzyszenie mu w jego podróży,
dawanie przestrzeni do uczenia się siebie
i bycie z nim w tym konkretnym momencie.
Daję sobie też prawo do mówienia o sobie,
jeśli osoba z którą pracuję tego potrzebuje.
Czasami rodzice, którzy do mnie przychodzą
oczekują konkretnej wskazówki, chcą żebym
podzieliła się swoim doświadczeniem. Nie
bronię się przed tym, ale też często powtarzam, że jest to moje doświadczenie, a to oni,
rodzice, są ekspertami od swojego dziecka.
Rodzice znają swoje
dziecko, są z nim na co
dzień, dlatego zachęcam ich do sprawdzania, szukania własnego
„sposobu” na tę relację, na dziecko i siebie.
Najważniejszymi dla mnie elementami pracy
i wzajemnego uczenia się, sytuacji edukacyjnej, są:
 uważność na drugą osobę
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ostrożnie. Okazało się jednak, że dano mi
wolną rękę i, oprócz obserwacji dzieci podczas swobodnej zabawy czy zajęć prowadzonych przez nauczycieli, mogę wymyślić i prowadzić własne. Tak powstały zajęcia z komunikacji interpersonalnej dla przedszkolaków.
Prowadzę je w tej chwili w kilku przedszkolach. Pomagam dzieciom opowiadać o sobie,
swoich emocjach, rozmawiać ze sobą o ważnych dla nich sprawach i osobach. Jestem jedną z uczestniczek tego spotkania. Siedzimy
zwykle na dywanie, rozmawiamy, zaczynamy
oczywiście od rundki. Byłam zaskoczona jak
nawet małe dzieci potrafią „na grupie” opowiedzieć co przeżywają. Zasadą na moich zajęciach
jest dobrowolność. Jeśli
ktoś nie chce mówić, nie
musi. Może podać dalej.
Dzieci uczą się nie przerywania sobie, wzajemnego słuchania, nie oceniania. W tej sytuacji edukacyjnej, którą staram się tworzyć
z małymi dziećmi, ważne jest dla mnie:

 słuchanie i pomaganie w sprecyzowaniu
czego potrzebuje

 szybkie reagowanie na to, co dzieje się
w grupie, ale też z poszczególnymi dziećmi,

 moja autentyczność

 tworzenie przyjaznej atmosfery pomimo
panujących zasad,

 ciekawość, w której nie ma oceny
 pokora i dystans do całego procesu uczenia
się (nie wszystko zależy ode mnie)

 tłumaczenie „po co” coś robimy,
 moje zaangażowanie,

 zaufanie do siebie

 dzielenie się sobą na równi z dziećmi,

Prowadząc warsztaty dla rodziców w przedszkolach, w krótkim czasie zaczęłam spotykać
się z narzekaniem na współpracę z psychologami. Do pierwszej propozycji objęcia
w przedszkolu dyżuru podeszłam bardzo

 szukanie tego co nas łączy, ale też zachęcanie dzieci do odkrywania własnej indywidualności
 szacunek dla dzieci

Autor: Jacek Kleyff
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Na ostatnich zajęciach dwoje dzieci w grupie
4-latków zaczęło ze sobą rozmawiać i trwało
to dłuższą chwilę. Grupa
słuchała, ja nie przerywałam - byłam zachwycona
tym długim, pełnym zaangażowania i naturalnej
dziecięcej ciekawości, dialogiem. Po jakimś czasie
ktoś z grupy dodał swój
komentarz i rozmowa potoczyła się w nowym
kierunku. Czasami moja obecność wydaje mi
się zbędna. Staram się wtedy „nie przeszkadzać”, jedynie towarzyszyć z boku i... uczyć
się. Tylko ja wiem, że dużo pracy kosztuje
mnie niejednokrotnie zarzucenie swojej wizji
zajęć, bo potem trzeba przecież zrobić doku-

mentację. Jeżeli miałabym dzisiaj powiedzieć,
co jest moim zdaniem najważniejszym elementem w sytuacji
edukacyjnej, w pomaganiu w uczeniu
się czy wspieraniu
innych ludzi, to jest
to sam pomagający.
Podobnie rzecz ma
się z rodzicami
i dziećmi. Głęboko wierzę w to, że tylko szczęśliwy i spełniony rodzic może wychować
szczęśliwe dziecko. Dobrze obrazuje to cytat
z filmu „Kung Fu Panda”, mojej ulubionej
„bajki o coachingu”:
„Nie ma żadnego tajnego składnika. Wystarczysz TY.”

TRENING INTERPERSONALNY
- 18-22 marca 2015
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Trening Interpersonalny

Autor: Jacek Kleyff

TROPOWIEŚCI
CO U NAS SŁYCHAĆ?

12 września odbył się Dzień Otwarty w TROP.

study zaobserwowanymi we własnej pracy.
Mówili o sukcesach, ale też o tym, co nie wyszło podczas projektów zarządzania jako
ścią…

Zobacz fotorelację.

Czytaj więcej.
Strona konferencji.
Dołącz do nas na Facebooku.

Tropem Jakości wyzwania lidera w biznesie
i organizacjach pozarządowych
23 września Andrzej Jacek Blikle i Jac Jakubowski wystąpili podczas konferencji
„Tropem Jakości wyzwania lidera w biznesie
i organizacjach pozarządowych”. Wydarzenie
zorganizował nasz długoletni partner Fun
dacja Iskierka, którą prowadzi Jola CzernickaSiwecka. Zapraszamy do zapoznania się ze
skrótem z konferenji w TV Zabrze.

Rewolucja w szkole, szkoła bez stopni
Hanna Zielińska prowadząca audycji
„Wieczór” rozmowiała z Jackiem Strzemiecz
nym założycielem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Dorotą Szczepan-Jakubowską założycielką Grupy TROP o szkole bez stopni.

Zobacz więcej.

Posłuchaj.

20-21 października odbyła się konferencja
warsztatowa „Pracuj z sensem”.
Pod koniec października zorganizowaliśmy
niestandardową konferencję, zarówno jej forma wychodziła poza schemat, tego co zwykle
nazywamy konferencją jak i tematyka. Wedle
planu wykład poprowadził prof. Andrzej Blikle
i Dorota Jakubowska, a Jacek (Jac) Jakubowski
zapraszał uczestników do przejęcia sterów.
Zachęceni do współudziału, kolejno głos zaczęli zabierać nowi mówcy. Jedni zadawali
pytania do prowadzących, inni do audytorium, jeszcze inni dzielili się wnoszącymi case
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Jak ugotować żabę? Czyli o sztuce zarządzania
zmianą
5 listopada nasze trenerki Justyna Zacharuk
i Patrycja Działoszyńska prowadziły warsztaty
dla specjalistów i dyrektorów ds finansów
podczas Financial Controlling Summit 2014.
Pokazały w działaniu jak reagować i zarządzać
zmianą.
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KALENDARIUM
CZYLI CO? GDZIE? KIEDY?

STAŁE
STYCZEŃ

Co?

Gdzie?

Kiedy?

Kontakt

Program superwizyjno-mentoringowy

Siedziba Grupy
TROP*

Dołącz w każdej
chwili

jac.jakubowski@grupatrop.pl

Cykl Inspiracje

On-line

Dołącz w każdej
chwili

jac.jakubowski@grupatrop.pl

Szkoła Trenerów I stopnia - specjalizacja

Siedziba Grupy
TROP*

10.01.2015

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

10.01.2015

akademia@grupatrop.pl

Zobacz jak działamy, czyli Grupa TROP
od zaplecza oraz cały dzień
seminariów, spotkań i rozwoju

Siedziba Grupy
TROP*

27.02.2015
11:00-19:00

akademia@grupatrop.pl

Trening Interpersonalny

Siedziba Grupy
TROP*

25-29.03.2015

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

18.04.2015

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

18.04.2015

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

25.04.2015

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

25.04.2015

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

23.05.2015

akademia@grupatrop.pl

Rozpoczęcie kursu
Szkoła Coachów I stopnia - specjalizacja
Rozpoczęcie kursu
DZIEŃ OTWARTY

LUTY
MARZEC

Zrozumieć siebie i innych

Szkoła Trenerów I stopnia - specjalizacja
Rozpoczęcie kursu

KWIECIEŃ

Szkoła Coachów I stopnia - specjalizacja
Rozpoczęcie kursu
Szkoła Trenerów I stopnia – moduł bazowy
Rozpoczęcie kursu
Szkoła Coachów I stopnia – moduł bazowy
Rozpoczęcie kursu

MAJ

Program U!Lider: Działanie-Relacje-Wiedza
Rozpoczęcie kursu

*Siedziba Grupy TROP, ul. Pożaryskiego 69, Warszawa
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