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Każdy z nas jest inny – to stwierdzenie dla niektórych jest ważnym, powszechnie uznanym faktem,
dla innych to zwykły banał. My podchodzimy do niego od strony procesowej…
W tym wydaniu TROPlettera przyjrzymy się procesowi różnicowania się ludzi, stawania się i tworzenia własnego stylu pracy. Nasi absolwenci i przyjaciele opowiedzieli, o tym jak każdy z nich
smakuje i doprawia swój rozwój w roli trenera, coacha i lidera.
Zapraszamy do lektury TROPlettera „Ja w 5 Smakach” – o poszukiwaniu własnej drogi rozwoju:
1. „W drodze do integracji”, czyli o magii trójkąta - Dorota Szczepan-Jakubowska.
2. „Jakim jestem maszynistą”, czyli kilka słów o liderstwie od Karola Rakoniewskiego.
3. „Wydobywanie frajdy” ze swojej pracy, czyli jak szukać swojego biurka – Magdalena Dobrowolska-Sagan.
4. „Adekwatne działanie = Intuicja + Wiedza + Doświadczenie”. Przepis na swój styl według
Bartosza Płazaka.
5. „O dojrzewaniu trenera” opowiada Michał Kubiak.
Życzymy miłej lektury, Zespół Grupy TROP

TROPletter przygotowują dla Was:
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W DRODZE DO INTEGRACJI
CZYLI MAGIA TRÓJKĄTA

Dorota Jakubowska

Kartezjusz mówił o rozdzieleniu umysłu od uczuć.
Ośrodki edukacyjne na całym świecie zbudowały na
tym paradygmacie swoje systemy nauczania, ale czy
słusznie? O sztuce integracji pisze Dorota SzczepanJakubowska, prezes Grupy TROP.

W

podejściu do edukacji można
wyróżnić dwie odmienne tendencje: pierwsza dąży do integracji różnych części w określoną całość, druga natomiast do dzielenia całości na części. Możemy zatem uczyć się i rozwijać kompleksowo lub
tylko w jakimś ściśle
określonym obszarze.
Możemy uczyć się jak
się uczyć i wyciągać
wnioski z rzeczywistości,
lub też przyswajać wydzielone fragmenty wiedzy i umiejętności.

go, co w dzisiejszym biznesie brzmi jak
„bezużyteczny”, a nawet „szkodliwy”.
Jednak my nie podzielmy tej niechęci. Przeciwnie! Zauważmy, że kiedy dziecko się bawi,
to również się od tego uczy, wykształca wiele
umiejętności jednocześnie, choć nawet nie
zdaje sobie z tego sprawy. Uczy się, całkowicie
angażując się w ten proces. To uczenie tożsame
jest z jego rozwojem.
Natomiast kiedy np. student idzie na wykład z „historii myśli drzewnej”, uczy się dokładnie historii myśli drzewnej. Nie historii, nie myśli, nie uczenia się
w ogóle. Co się jednak stanie, gdy przyjdzie

Pierwsze, „całościowe” podejście nie jest
obecnie dobrze widziane ani w szkolnictwie,
ani w biznesie. Zyskało miano niekonkretne-
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mu pracować z plastiku? Co czuje? Raczej bezradność. A co zrobi, aby ją przekroczyć? Nic,
bo nie umie radzić sobie z bezradnością.

Wyniki takiego „kartezjańskiego” podejścia
niejednokrotnie obserwuję podczas warsztatów. Często nie umiemy skoncentrować się
jednocześnie na procesie społecznym, emocjonalnym oraz intelektualnym, bo nauczeni
jesteśmy, że są one od siebie względnie niezależne. W odpowiedzi na to
zjawisko tzw. „postępowe”
szkoły wprowadzają oddzielne
zajęcia poświęcone pracy nad
własną emocjonalnością. Metaforycznie uczą biegania na
drugiej, mało używanej nodze. To na pewno
ulży kręgosłupowi, jednak nadal to nie to samo, co bieganie na dwóch nogach jednocześnie.

Paradygmat kartezjański, na którym buduje
swoją wizję edukacji nasz system szkolnictwa,
narzucił rozdział umysłu od uczuć i działania.
Tymczasem Antonio
Damasio, wybitny neurolog, napisał w swojej
pracy pt. „Błąd Kartezjusza”, że w świetle
badań neurologicznych mózg reaguje na zadania twórcze inaczej, pojmuje je całościowo. Uczenie się jest
procesem angażującym wszystkie sfery: analityczną i syntetyczną, emocjonalną i społeczną. To natomiast skłania do działania. Nadmierna specjalizacja i „odgórne” narzucanie
procesu uczenia się prowadzi w dzisiejszym
świecie do narastania wyuczonej bezradności. Zauważyliśmy, że jeśli już ludzie uczą się
czegoś pożytecznego, to raczej „pomimo”,
a nie „dzięki” obecnie panującemu paradygmatowi edukacyjnemu, w którym wszystko
jest fragmentaryzowane.

Poprzez Metodę TROP chcemy umożliwić
osobom dorosłym odkrycie na nowo holistycznego sposobu uczenia się i świadomego
kierowania swoim rozwojem. Stawiamy przede wszystkim o reintegrację emocji i uczuć,
myśli i poglądów oraz działania. Reintegracja
oznacza dla nas przywrócenie możliwości
traktowania ich jako jednego, spójnego procesu. Zaproponowaliśmy więc model MUD©
jako podstawę dla konstruowania sytuacji
uczenia się.

Przedmioty w szkole, obszary działania, dziedziny wiedzy są sztucznie od siebie oddzielane. W wyniku tego nabawiliśmy się „choroby
alienacji”. Uzyskaliśmy wiele oderwanych od
życia kompetencji. Posiedliśmy umiejętność
działania, której nie towarzyszy wyczucie środowiska, na rzecz którego się działa.

Model ten znajduje poparcie w odkryciach
neurologii, która obecnie bardziej interesuje
się procesami integracji i tworzenia połączeń
zachodzących w mózgu niż, jak to było
w poprzedniej epoce, identyfikacji sfer mózgu
odpowiedzialnych za wyabstrahowane funkcje. Dwa odkrycia są tu dla nas kluczowe:

Mamy też umiejętność analizy, której nie towarzyszy zdolność do wdrażania wniosków
w życie. Staramy się uczyć bez emocji. Niestety, tak nabyte kompetencje przypominają
dość abstrakcyjną umiejętność biegania na
jednej nodze. Choć dzieci uczą się w klasie,
w społeczności, gdzie atmosfera współpracy
ma decydujący wpływ na wyniki, to mało kto
uznaje, że emocje są w całej tej sprawie istotne.

Po pierwsze udowodniono, że funkcje zniszczonych fragmentów mózgu mogą być przejmowane przez inne jego obszary, oraz, że
możemy im w tym procesie pomóc. Co to
oznacza? Że mózg można uczyć elastyczności!
Po drugie, okazało się, że posiadamy neurony
lustrzane, które odzwierciedlają uczucia, sposób myślenia i działania otaczających nas ludzi. Powiedzenie „mam cię w swojej głowie”
nie jest już metaforyczne. Inni ludzie bezpośrednio determinują nasz sposób funkcjonowania, a więc uczucia z nimi związane towarzyszą nam zawsze.
Jakie są praktyczne implikacje przekonania
o nierozłącznym, wzajemnie warunkującym
się wpływie trzech sfer: wiedzy, działania
i uczuć? Uważamy, że organizując pracę lub
warunki do uczenia się innym ludziom, powinniśmy dbać o optymalny przepływ we
wszystkich tych sferach. Ludzie muszą rozmawiać i budować relacje. Dzielić się wiedzą.
Omawiać działanie.
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Poprzez Metodę TROP dążymy do stworzenia
swoistego tygla, w którym elementy MUD ©
stopią się, w świadomości uczestników, w jeden ciąg zdarzeń. Chcemy tworzyć sytuację,
w której ludzie będą mogli rozmawiać:
 o tym, co chcę/chcemy robić?; co robię/
robimy?
 o tym, co wiem/wiemy/potrzebujemy wiedzieć?
 o tym, co czuję, przeżywam/czujemy, przeżywamy w związku z naszym działaniem
i relacjami?
Ze względu na wieloletni trening edukacyjny
w paradygmacie „oddzielania”, wiele osób
potrzebuje, w sytuacjach zespołowych, dookreślenia konwencji. Czuje zagubienie, kiedy
nie wie, na której z wymienionych sfer ma się
koncentrować. Potrzebujemy więc metodyki,
aby pomóc im w odnalezieniu się w tej sytuacji.
W TROPie opracowaliśmy wiele sposobów na
ułatwienie tej reintegracji. Może być to sekwencyjność, podział ról
w zespole czy też nauka świadomego kierowania uwagą.
Jednak podstawowym czynnikiem decydującym o sukcesie
procesu reintegracji jest realne doświadczenie korzyści z niej płynących,
przy jednoczesnym uświadomieniu sobie
strat związanych z pomijaniem którejś ze sfer.
Przykładowo: jeśli ktoś myśli tylko o zadaniu,
gubiąc uczucia z nim związane, z czasem straci zapał. Dodatkowo nie będzie miał dostępu
do wielu wątpliwości, które mogą być słuszne.
Często też odcina intuicję, która przejawia się
jako „ciepłe uczucie, że mam rację” lub
„chłodne, że się mylę”. Jeśli podejmując decyzję, „bezemocjonalnie” analizuje tylko
„logiczne za i przeciw”, nie będzie wiedział, co
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jest tym, na czym mu najbardziej zależy.

Z kolei koncentrując się tylko na uczuciach
lub wiedzy i unikając działania, zwiększa się
zagrożenie, że wybierze coś nierealistycznego, a przede wszystkim nie osiągnie realnej
satysfakcji z wykonania dzieła. Natomiast pomijanie wiedzy prowadzi do działań impulsywnych, które mogą pozbawić poczucia sensu, a więc również szansy na sukces.
Wbrew pozorom, strategia „oddzielania” też
ma swój sens. Pomaga utrzymać status quo
oraz ułatwia orientację poznawczą w sytuacji.
Jest też elementem ekonomizacji pracy. Kiedy
nie zastanawiamy się nad relacjami, nad własnym zmęczeniem lub obawami, możemy
„wyprodukować” więcej. To świetnie działa,
ale tylko do czasu.
Jest granica funkcjonowania w ten sposób.
W końcu zabraknie nam siły, wiedzy lub poczujemy się samotni, a zapał i kreatywność
zmaleją. Zaniedbanie jednej ze sfer MUD©
prowadzi do powstawania sztywnych nawyków, które blokują
„pójście dalej”. Kiedy
więc przyjdzie czas na
zmianę, okaże się, że
mamy tak silne nawyki,
że przekroczenie ich
samo w sobie jest problemem emocjonalnym.
Podsumowując: Praca w modelu MUD© nie
gwarantuje podniesienia bieżącej efektywności, skutkuje jednak większą elastycznością,
zdolnością do przekraczania nawyków i szybszym uczeniem się. Ludzie zdolni do kierowania uwagi zarówno na uczucia, jak i na myśli
oraz działania, dużo lepiej będą sobie radzili
z ewolucyjną zmianą i będą działali bardziej
adekwatnie w zmieniającej się rzeczywistości.

Doktryna Jakości i Metoda TROP jako sposób na wzrost jakości w firmie
Wiele firm chce wybić się ponad przeciętność, zarówno dzięki jakości
produktu, jak też atmosferze, która sprawia, że ludzie traktują miejsce
pracy jako ważną przestrzeń realizacji swoich aspiracji i talentów.
Doktryna Jakości prof. Bliklego oraz Metoda TROP dostarczają
konkretnych inspiracji, jak to osiągnąć. Będziemy odpowiadać na
pytanie:
co
można
zrobić,
aby
wszyscy
pracownicy
zaangażowali się w proces świadomego dbania o jakość
produktu, pracy i relacji. Jako przedsiębiorcy potrzebujemy realnego
partnerstwa i współodpowiedzialności pracowników za kreowanie
i wykorzystywanie wszelkich szans.
Na seminarium zapraszają:

Prof. Andrzej Jacek
Blikle
Więcej informacji:
kontakt@tropemjakosci.pl
22 615 28 91

Dorota
Szczepan–Jakubowska

Jac
Jakubowski

Zgłoszenia

JAKIM JESTEM MASZYNISTĄ
CZYLI KILKA SŁÓW O LIDERSTWIE
Jakbym nie „poplątał”, zawsze znajdę wyjście. Nikt na
siebie nie wpada, nie ma przecinania sobie drogi,
tupania w miejscu i zaułków bez wyjścia...
Karol Rakoniewski

O wychodzeniu na prowadzenie, pędzie
w zapamiętaniu, ale i sile płynącej ze świadomości
własnych słabości dowiecie się od Karola
Rakoniewskiego, coacha i przedsiębiorcy.

J

est taki czas, na różnych tanecznych imprezach, gdy zaczynają grać „jedzie pociąg z daleka”. Wtedy uaktywnia się we
mnie Karol-lider,
staję na początku
i prowadzę pociąg
złożony z kilkudziesięciu osób. Nic nie jest
wstanie mnie zatrzymać, po prostu czuję wielką chęć bycia na
przedzie, chcę kontrolować sytuację. Muszę
sprawić, żeby było ciekawie i bezpiecznie.
Okrążam tańczące pary, prowadzę między
nimi slalom, wciskam się między dwa szpalery roztańczonych ludzi. Jakbym nie „poplątał”,
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zawsze znajdę wyjście. Nikt na siebie nie wpada, nie ma przecinania sobie drogi, tupania
w miejscu i zaułków bez wyjścia.
Stało się to już tradycją do tego stopnia, że
kiedyś organizatorzy
na jednym z przyjęć
od razu wręczyli mi
lizak i czapkę kolejarską i mówiąc: „Karol, pociąg jest twój”.
Moje ego zostało dopieszczone. Wspaniale
się czuję, robię to bardzo dobrze, świetnie się
przy tym bawiąc. W moim mniemaniu, nie ma
lepszego lidera do tej zabawy niż JA.
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Pewnego dnia jestem na weselu, orkiestra
prosi starostę weselnego, zaczynają grać
„MÓJ” pociąg i... ma go prowadzić starosta.
Cóż… zdarza się, nie wszyscy mnie znają z tej
strony.

przed samym sobą, ale gorzka prawda jest
taka, że alkohol tylko wydobył to, co głęboko
ukrywam. Nie przyznaję się do tego, bo wiem,
że tak nie wypada, że trzeba dawać innym
przestrzeń, by mogli się wykazywać.

W takiej sytuacji mam jednak sprytny, sprawdzony plan. Ustawiam się w środku “kolejki”,
po chwili się odczepiam i mamy dwa pociągi, a jednym z nich
kieruję JA. Tym razem
jednak mój plan nie
wypalił. Osoby za mną,
odłączyły się i pobiegły za pociągiem starosty.
Zostałem sam na środku sali z poczuciem odrzucenia. Zły, wręcz wściekły. Jak mogliście mi
to zrobić?! „Strzeliłem focha” i uciekłem do
toalety. Gdy dobiegły do mnie odgłosy, ludzi
obijających się o wąskie drzwi, w lustrze przywitał mnie mój szyderczy uśmiech wyrażający
myśl: „Jaka z niego pierdoła, nie orientuje się
facet. Gdybym to JA prowadził, to było by…”.

Jak ta historia przekłada się na pracę?

Rano, gdy euforia zabawy i resztki alkoholu
wywietrzały, zacząłem się zastanawiać, co się
tak naprawdę wydarzyło. Skąd ja mam w sobie takie emocje? Złośliwość, złość, zawiść,
zazdrość? Ja „strzelam focha”? Wstyd mi

Uświadomiłem sobie, że
prowadząc własną firmę czy
wchodząc w nową grupę,
też zdarzają mi się takie zachowania. W zasadzie
w każdej działalności w jaką
się angażuję. Gdy myślę o sytuacji z pociągiem i o sobie w roli lidera, uświadamiam sobie obszary, nad którymi dalej chcę pracować.
Zaliczam do nich pracę nad uważnością na
swoje emocje, kontrolę nad swoimi działaniami. Im szybciej zdaję sobie sprawę, co się
dzieje, tym szybciej mogę zawrócić z tej ścieżki. A gdy się zagalopuję, zatrzymać i to ujawnić.
Tylko pracując nad sobą i nad swoim zachowaniem, uczciwe mówiąc o emocjach i swoich
celach, mogę rozwijać siebie i zespoły, które
prowadzę. Moje nowe motto: otwartość
i szczerość wobec siebie. Zawsze i wszędzie.

PROGRAM U!LIDER
‒ start 27 września 2014
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Program U!Lider

WYDOBYWANIE FRAJDY
ZE SWOJEJ PRACY, CZYLI JAK
SZUKAĆ SWOJEGO BIURKA

Magda Dobrowolska-Sagan

L

Co pomaga w odnajdywaniu swojego sposobu na
„fajną” pracę? Fajną czyli taką, w której masz poczucie
kreowania rzeczywistości i współtworzenia jej z innymi.
Taką, która daje możliwość korzystania ze swoich
mocnych stron zamiast męczenia się w światach od
nich oddalonych. Zapiski ze swojej „podróży
poszukiwawczej” przygotowała Magdalena Dobrowolska
-Sagan, konsultant strategiczny, coach, trener .

ubię oglądać zdjęcia biur Googla
w Zurychu. Są tam zjeżdżalnie, hamaki, drzewa, sale spotkań w postaci kabin kolejki górskiej i wiem, że w takim
miejscu chciałabym pracować. Wiem, że
uwielbiam różnorodność,
ruch i gwar. Nie wyobrażam
sobie pracy bez dużej ilości
przypływających inspiracji
z otoczenia: ludzie, miejsca,
nowe projekty.

zawsze tak było. Piętnaście lat temu, kiedy
zaczynałam pracę jako młody strateg mierzyłam się z trwającymi w nieskończoność analizami danych, spędzając setki godzin w swojej
samotni z komputerem. Wiele czasu minęło
zanim „dokopałam” się
w sobie do tego jak
chcę pracować i gdzie
mogę realizować taki
styl.
Dziś, z perspektywy coacha i trenera, zastanawiam się co pomaga w odnajdywaniu swojego sposobu na „fajną” pracę. Fajną czyli taką,
w której mogę mieć poczucie kreowania rze-

Czerpię energię z bycia w grupie i tworzenia.
I dzisiaj wiem, że taki jest mój styl pracy: ruch
i zmiana karmi moją efektywność. Ale nie
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czywistości i współtworzenia jej z innymi. Taką, która daje możliwość korzystania ze swoich mocnych stron zamiast męczenia się
w światach od nich oddalonych. To poszukiwanie to podróż na spotkanie ze swoim wymarzonym i najlepszym dla siebie sposobem
spędzania czasu zwanego pracą. Często ten
proces jest dość długi - na potrzeby tego tekstu „wyrwałam” kilka przemyśleń o jego elementach :).

pobycie w napięciu braku rozwiązania, dyskomforcie niewiedzy, braku odpowiedzi i może nawet rozdmuchiwanie i powiększanie go.
To jest właśnie ten moment, który powinien
wybrzmieć i mieć czas. To już tutaj – w tym
momencie zatrzymania, niewygody, niefajności – zaczynają rodzić się pomysły. A co pomaga zatrzymać ten niewygodny czas? Rysunek,
mapa myśli, przyznanie się do tego, jak jest.
Zmiana jest możliwa!

Piasek w bucie nie przeszkadza w spacerze,
dopóki nie zacznie obcierać nogi.

Jeśli Nick Vujicic, człowiek bez nóg i bez rąk
może pływać, może jeździć po świecie z wykładami, to i ja mogę osiągnąć to czego chcę.
Przekonanie pozwala przenosić góry! Pozwala
kreować rzeczywistość –
być jej reżyserem, a nie
tylko odtwórcą narzuconej
roli. Przekonania to jak
wpisanie zapytania do
Googla. Wpisując „dlaczego
nie mogę zmienić mojego
stylu pracy” – dostaniemy
parę stron odpowiedzi na ten temat, ale dużo
więcej użyteczniejszych dla siebie wyników
otrzymamy wpisując pytanie „jak mogę zmienić styl pracy”? Wymaga to tylko skoncentrowania na przyszłości i możliwościach – przekonania, że zmiana jest możliwa.

Kreatywne poszukiwanie swojego stylu pracy
zaczyna się od zerwania blokad, które hamują
nas przed odważnym
przyjrzeniem się temu
jak jest. Swoisty remanent w szafie, który
świadomie chcemy
podjąć. Taki moment
prawdy – odkrycie, że
męczę się w swoich
analitycznych maratonach w samotni biura,
albo że mam dość scrumowej kultury pracy,
gdzie wypuszcza się w świat niedokończone
projekty. I czasami najtrudniejsze jest po prostu przyznanie się do tego, że chodzenie
z butem pełnym kamieni jest trudne i baaardzo męczące! Bo chociaż boli to jednak i ten
but i te kamienie w nim są dobrze znane
i bezpieczne – z czasem stają się paradoksalną strefą komfortu, którą trudno opuścić.

Tak! Mogę pracować w Googlu, mogę prowadzić własną firmę, mogę rozmawiać z klientem kiedy w pokoju obok są moje dzieci! To
jest możliwe!

Spotykam na swojej drodze osoby, które zostały „wyrzucone” z korporacji i są totalnie
przerażone. Jednak po latach mówią, że to
była najlepsza rzecz jaka mogła im się zdarzyć
– przerwanie „komfortowego ciepełka starych
bezpiecznych nawyków”, może brutalne, ale
wyraziste, było często motorem do szukania
własnej drogi. A Ty, jeśli poproszę Cię o napisanie wypowiedzenia pracy sobie samemu –
z jaką datą je wystawisz?

W tym punkcie oczywiście przyjdzie nam
zmierzyć się z watahą „Zombies”, które natychmiast podpowiedzą nam dlaczego TO NIE
JEST MOŻLIWE. Jeśli grałeś kiedyś w Minecrafta albo widziałaś jak robi to Twoje dziecko to
pewnie wiesz, że Zombie wracają cały czas cały myk w tym, żeby mieć strategię ich
„zwalczania”, czy inaczej „radzenia sobie
z nimi”. A nabywanie tych umiejętności, czy to
w grze czy w życiu, to proces, i to długotrwały.
Ale towarzyszem rozwoju takiego nastawienia
może być konsekwentne i dokładne wyobrażanie sobie siebie w zmienionej rzeczywistości, wysyłanie w świat boomeranga z treścią
„mogę mieć frajdę z pracy”.

Zanurzenie w dyskomforcie
Kiedy wreszcie odważymy się otworzyć oczy towarzyszyć temu może ból obcowania z zastaną rzeczywistością. Wyzwaniem jest wytrzymać z tym dyskomfortem i napięciem
z braku rozwiązania. Dopiero wtedy możemy
zrobić stop klatkę dla świadomego przyglądania się sobie. Złapanie tych emocji i pobycie
z nimi bez uciekania w szybkie wytłumaczenia
„tak się nie da”, „to się nie uda”.

WTF czyli czego ja tak naprawdę chcę?
„Czego ja chcę?” jak to łatwo zapytać! Kreatywne prowokacje na drodze do odpowiedzi
na to pytanie to wytrącenie siebie z komfortowego status quo obrazu siebie. Propozycją
jest „przeczołganie” się przez pytania zadawane z różnych perspektyw, drążące do najbardziej przygruzowanych zakątków swojego
„chcenia”, zadziwiające i otwierające, pozwa-

John Cleese, mistrz Monthy Pythona (a dla
mnie osobiście guru kreatywności!) w swoim
genialnym wystąpieniu opowiada o tym jak
ważne w procesie kreatywnym jest właśnie
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lające „przecierać” lustro i widzieć co raz wyraźniej swoje dojrzałe odbicie.
Prowadzę od czasu do czasu program The
Artist Way wg metody Julii Cameron (w Polsce
dostępna jest książka „Droga Artysty”) – program poszukiwania samego siebie. Jestem
oczarowana świeżością i
odkrywczością zadań, które są jego częścią. Poniżej
kilka inspiracji z programu, które są pomocne w
poszukiwaniu odpowiedzi
na pytanie: jak chcę pracować.
 Zazdrość jako drogowskaz. Przyjrzyj się
świadomie czego zazdrościsz, ale tak na
prawdę z całego serca! Kiedy czujesz to
uczucie? Przyjrzyj się tym sytuacjom. To
twoja mapa celów – mogą to być cechy
charakteru, sposoby zachowania, wystrój
miejsca, zarządzanie swoim czasem.
 Napisz list do siebie będącego w wieku,
w którym jesteś teraz od siebie będącego
w wieku 80 lat – co byś sobie poradził, żebyś robił teraz?
 Gdybyś żył jednocześnie w 5 wariantach/
awatarach/kopiach – jak chciałbyś pracować w każdym z nich?
 Gdybyś miał 5 żyć – kim chciałbyś być
w każdym z nich?
 Przypomnij sobie jak wyobrażałeś sobie
pracę mając 15, 20, 25 lat?

Mocne strony i talenty
Wiecie, naprawdę fajnie jest wiedzieć jakie
zaawansowane funkcje ma własny smartfon.
Dzięki temu można za jego pomocą płacić
w sklepie, prowadzić bloga, używać go jako
latarki, a nawet jak podejrzałam u męża – sterować telewizorem!
Analogicznie warto jest też
wiedzieć jakie są nasze
własne „moce” i „bajery”
po to żeby korzystać
z nich tam gdzie są przydatne. Jestem gorącą
zwolenniczką pracy „na talentach”, czy typach
osobowości pozwalających określić swoje style funkcjonowania na różnych wymiarach.
Każda forma rozszerzania świadomości na
swój temat jest dobra: czy to MBTI, czy Insighty, czy też Talenty Gallupa. Zachęcam do podjęcia ryzyka, uzyskania feedbacku na temat
swoich mocnych stron – wystarczy poprosić
znajomych żeby napisali nam taką listę. I jeśli
już zdobyliśmy się na to – odważyć się przyjąć
te informacje!
Kończę ten tekst w kawiarni, wokół ludzie,
muzyka, szum, zaraz skończy się bateria i muszę szukać gniazdka (bolączka freelancerów).
I przewrotnie na koniec zamiast złotej myśli
mam taką propozycję: a może z okazji wiosny
czas na nowe buty?

SZKOŁA COACHÓW PIERWSZEGO STOPNIA
- start 24 maja 2014
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Szkoła Coachów I stopnia

ADEKWATNE DZIAŁANIE

=

INTUICJA + WIEDZA + DOŚWIADCZENIE

Bartosz Płazak

Czym się kierować, gdy znane modele i „prawdy”
przestają działać? Jak rozwiać swoje wątpliwości
dotyczące istnienia schematu działania trenera?
Skąd wiedzieć, że to co robię jest słuszne?
Do wewnętrznej integracji doświadczenia i modeli,
ufaniu we własna mądrość i podążania za intuicją
zaprasza Bartosz Płazak, współpracownik Grupy
TROP i trener z wieloletnim doświadczeniem.

K

onflikt jest wtedy, gdy myśl jest silniejsza niż fakt… Te słowa towarzyszą mi od jakiegoś czasu. Otworzyłem książkę i spotkałem je. Klik: gwałtowne, niespodziewane wyjaśnienie i ułożenie wielu doświadczeń.
Doświadczenie spokoju
i wolności. Oczywiste?
Pewnie dla wielu tak.
Mnie się wydawało, że
rozumiem.

ze mną, pomoże mi uwolnić się od rozważań
i poczuć głęboko w sobie, pojąć i iść ze spokojem dalej.
JK: „Jeśli słuchasz siebie, z takiego słuchania rodzi się jasność, wrażliwość”. W wyniku takiego
słuchania umysł staje się zdrowy i mocny. Posłuszeństwo
i stawianie oporu
przestają być czymś
istotnym i ważnym.
Tylko taki człowiek
potrafi stworzyć nowe pokolenia, nowy
świat.

Znałem kilka modeli
konfliktu, sposoby ich rozwiązywania, widziałem konflikty w sobie i w innych. Jednak na
wyższym poziomie potrzebowałem czegoś co
ułoży to wszystko w sposób prosty, pogodzi
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nie z dniem. Jego słowa pomagają mi układać
w sobie moje doświadczenia. Często otwieram książkę na jakiejkolwiek stronie. Spotkania bez końca są dla mnie przygodą, wyzwaniem, radością z kontaktu ze sobą, ze Światem i z Nim. Raz czytam dłużej niż bym chciał,
niekiedy przekładam na następną stronę bo
wyraźnie nie ogarniam tego co mówi. Jeszcze
nie mój czas ;). Jiddu Krishnamurti nazywany
przez niektórych Nauczycielem Świata, polecam.
Pracuję z grupami dużo. Różne grupy, różni
uczestnicy, tematy. Najczęściej spotykam się
na sali z trenerami. Padają pytania: jak to zrobić?, jakim narzędziem? Są i oczekiwania: wytłumacz mi to, daj a nawet „udowodnij”. Sprawiają mi one trudność, bo ciągle jeszcze sytuacja biznesowa, moja chęć pomagania, dzielenia się doświadczeniem popycha mnie do
wyjaśniania, tłumaczenia, udowadniania.
O dziwo, często kończy się to powątpiewaniem lub wraca rykoszetem w rodzaju – „Jak
to błąd? Przecież mówiłeś, że tak to się robi!”
albo „Przecież Bartek nam tak powiedział”.
Dziwne? Ktoś pyta i nie przyjmuje. Chce i nie
chce. Wewnątrz mam odpowiedź: „Nie wiem”
i jestem jej zupełnie pewien. Kłopot w tym, że
niekiedy trudno mi jej użyć. (Oż, Ty obezwładniająca ręko rynku mówiąca ustami niektórych, że to nieprofesjonalne…). Moja myśl
przecież nie jest wykładnią. Nie wiem co Ty
zrobisz kiedyś. Jestem tylko sobą, tu i teraz.
Wiem co ja bym zrobił. “Ty zdecydujesz o tym,
co zrobisz kiedyś. Jeśli zechcesz zdecydować…”
Kiedyś byłem uczestnikiem spotkania
„trenerów biznesu”. Zaczęło się od żartów:
(zwrot jak do psa) Proces, gdzie jesteś? Znowu schowałeś się pod kaloryfer? Proces!
A mówią, że zawsze jesteś tam gdzie jest grupa… „czemu cię nie ma?”, znowu się zmył.
A, to możemy pracować… Cóż, dowiedziałem
się, że szkoła trenerstwa biznesowego skupia
się na celu biznesowym, wymiernym i konkretnym, a nie zajmowaniu się procesem
(ludźmi). Przecież zajmować się powinniśmy
tym, co najważniejsze. W biznesie to biznes.
Nawet dla trenera. Kiedy więc pojawiają się
łzy, opór, sprzeciw, niezrozumienie, emocje
wystarczy opowiedzieć dowcip i załatwione,
można iść dalej. Czy da się połączyć pracę
z ludźmi z uwzględnieniem zarówno procesu
grupowego, jak i celów biznesowych? Osobiście wiem, że tak. Dziś wiem.
Inna sytuacja: energetyczna, emocjonująca
dyskusja czy można na szkoleniu biznesowym
pytać uczestników jak się czują? Czy to nie
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zagraża celom? Czy trener poradzi sobie
z tym całym, strasznym, terapeutycznym procesem, który uruchomi (a będą tam przecież
tacy, którzy każdą minutę przeliczają na pieniądze, a my tu zajmujemy się czyimś porannym samopoczuciem)? Ostatecznie nie chcę
rozstrzygać. Jestem spokojny, że grupa będzie
miała korzyść z tej dyskusji, pomimo odejścia
od celów biznesowych na Tym szkoleniu. Jestem spokojny, że w rzeczywistej sytuacji
szkoleniowej w takim dylemacie wiem co robić. I kilka innych osób też ma ten spokój.
„Polegają na sobie i swoim doświadczeniu.”
Pytanie od uczestnika szkolenia: „Co mam
zrobić – dostaję w firmie scenariusz, który
muszę zrealizować, jest tam napisane co powiedzieć, kiedy, co po czym, który slajd, jakie
pytanie i jaka padnie z grupy odpowiedź…
Wytłumacz mi co miał na myśli autor tego
materiału, bo ja tego nie rozumiem…”. Cóż
powiedzieć? Nie wiem. Wiem, że lepiej tak nie
pracować. Zdarzyło mi się musieć.
Mam wrażenie że te sytuacje łączy próba znalezienia oparcia w jakimś sposobie, recepcie,
schemacie, paradygmacie. Za nią widzę słuszną pewnie obawę „czy podołam”, może lęk
przed oceną, brak wiary w to „czy moje rozwiązanie będzie wystarczająco dobre”, brak
odwagi by twórczo przetwarzać rzeczywistość
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na styku z doświadczeniem nieprzewidywalnej sytuacji grupowej. Może poszukiwanie
bezpieczeństwa. Może odrzucanie pracy
z doświadczeniem, które się wyłania. Słyszę
pytanie „czy mogę polegać na własnym doświadczeniu, czy jest wystarczające?”. Może
też poszukiwanie recepty na tzw. profesjonalizm. Kłopot w tym, że poza paroma wskazówkami to raczej nie szukałbym nigdzie indziej
niż w nas. Mam też wrażenie, że za tymi pytaniami stoi już rodząca się świadomość, że nie
ma odpowiedzi z zewnątrz.
JK: „Dla większości z nas trudność polega na tym
że umysł stał się niezmiernie ważny, absolutnie
dominujący, stale ingeruje we wszystko co może
być nowe, co może istnieć równolegle do tego co
znane. Dla tych więc, którzy poszukują, dla tych
którzy próbują zrozumieć, wiedza i uczenie stanowią przeszkodę.”
To zbiór doświadczeń
w mojej głowie krzyczy
np. „poczekaj teraz, nie
podejmuj polemiki”
i przebija się jako jedyna spójna działająca
recepta na to co zrobić.
„To intuicja, podpowiada (...) „w tej sytuacji,
na tej sali, z tą grupą, na ten temat, wybierz
ten sposób pracy”. Wystarczy ją usłyszeć. Raz,
drugi, trzeci i zaczyna się dziać coś niezwykłego. Klik. Aha. Mogę. Wiem. Rozumiem.
JK: Jeśli potrafisz słuchać bez wysiłku, bez napięcia odkryjesz, że zachodzi w Tobie niezwykła
przemiana, przemiana która pojawia się bez
wysiłku woli, bez oczekiwania, bez proszenia
o nią. W przemianie tej zawarte jest wielkie piękno i głębia wglądu.
Thomas Kuhn, twórca idei paradygmatów

twierdził, że paradygmat jest skuteczny dla
osób z niego korzystających tylko do momentu, kiedy zaczynają przejawiać się paradoksy,
których nie da się rozwiązać i których nie da
się wytłumaczyć.
Oczekiwania niektórych zleceniodawców skupiają się właśnie w tym, by Trener dał ludziom
sposób, rozwiązanie, narzędzie, paradygmat.
A ten prędzej czy później przestanie działać.
I jakoś „wolę dłuższą drogę – rozwijanie myślenia i ufania sobie”. Tym samym w toczącej
się wokół mnie dyskusji Trenerów nt. wyższości podejść: doceniającego wagę procesu grupowego, bazującego na bezpieczeństwie psychologicznym uczestnika i podejścia biznesowego, w którym mówi się o umowach, celach,
biznesowym efekcie, ja mówię z doświadczenia i feedbacku grup – da się to połączyć. Jednocześnie proszę – nie
pytajcie jak, po uporczywej dyskusji z samym sobą wiem co
działa w moich rękach.
Wewnętrzna integracja
doświadczenia i tworzenie modelu jest dla
mnie pochodną wielu zadanych sobie pytań,
nieustannego medytacyjnego wracania do
nich, tak długo, aż pojawią się odpowiedzi,
oswajanie ich w sobie, aż pozwolą odejść pytaniom, a na ich miejsce pojawia się jasność
(I inne pytania ;-))…
JK: „Uwolnienie umysłu, zrozumienie całościowego procesu życia - różnych wpływów, smutków,
napięć, braku tolerancji, politycznych działań
itp. to właśnie medytacja. Bycie świadomym całego procesu egzystencji, obserwowanie go,
wchodzenie we wszystko bez emocji, bycie wolnym od wszystkiego to właśnie medytacja.”

SZKOŁA TRENERÓW DRUGIEGO STOPNIA
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Szkoła Trenerów II stopnia

O DOJRZEWANIU TRENERA

Michał Kubiak

Styl pracy trenera wymaga odpowiednich warunków,
swoistej przestrzeni, w której różne kompetencje
dostaną swoją szansę na rozwój. W tej przestrzeni
mogą także zaistnieć skrywane do tej pory
predyspozycje. O drodze do poznania siebie pisze
Michał Kubiak, trener.

W

się, że tym, co daje mi największe poczucie
dumy i wyjątkowości, jest mój własny styl trenerski - coś, co dojrzewało we mnie równolegle z gotowością od udzielania odpowiedzi na
tamto trudne pytanie.

Po długich poszukiwaniach znalazłem w końcu prawdziwie osobistą odpowiedź. Okazało

Z perspektywy czasu,
wypracowywanie własnego stylu kojarzy mi
się metamorfozą, transformacją od bycia
„jakiegoś”, do bycia głęboko zakotwiczonego
w osobowości nieustannie konfrontującej się
ze światem. I z pewnością, że nie jest to jednorazowy akt, ale nieustanny proces doskonalenia i stawania się coraz lepszą wersją samego siebie. Tym, co pomaga mi w doświadczaniu i rozwijaniu własnego stylu, jest rosnąca samoświadomość i nieustanne poszerza-

iele razy w moim życiu usłyszałem pytanie: „z czego jesteś najbardziej dumny jeśli chodzi
o twoją pracę?”. Odpowiedź była
dla mnie zawsze źródłem dużego dyskomfortu. Za każdym razem
gorączkowo przeszukiwałem swoje zasoby,
aby pochwalić się czymś
wyjątkowym – moim
diamentem, choćby nawet niedoszlifowanym.
Jakby na siłę mówiłem o różnych „twardych”
osiągnięciach życiowych, lecz żadna z odpowiedzi nie sprawiała mi autentycznej radości,
a jedynie ulgę, że już po wszystkim.
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nie perspektywy. A przede wszystkim dostrzeganie zasobów, które kiedyś miały jedynie
znamiona oczywistości, a dziś stanowią dla
mnie prawdziwą wartość. Im głębiej sięgam,
tym mocniej zdaję
sobie sprawę z tego,
co mam i kim jestem.
Momentami, jest to
proces trudny, przynoszący wiele kryzysów, a nawet wewnętrznej niezgody,
dlatego też jego niezwykle pożytecznym
składnikiem jest akceptacja.
Co ciekawe, mój styl trenerski bardzo odbiega
od stylu, który sobie w przeszłości
„zaplanowałem”. Chciałem być treneremliderem, z energiczną mową ciała i ekspresyjnie wypowiadanymi anegdotami. W czasach
studenckich z nieskrywaną zazdrością obserwowałem kolegów robiących na sali tak zwane „show”. Dziś wiem, że to nigdy nie byłoby
moje. Źródłem stylu powinna być osobowość,
zaś sytuacja odwrotna – wybieranie stylu „układanie” pod niego osobowości to
prawdziwa droga przez mękę.
Dojrzewanie stylu wymaga również odpowiednich warunków, przestrzeni, w której różne kompetencje dostaną swoją szanse na

rozwój. W tej przestrzeni zaistnieć mogą także skrywane do tej pory predyspozycje. Smakowanie różnych środowisk, nie tylko zawodowych, pozwala mi na skonfrontowanie się
z różnymi wyzwaniami, to
zaś w prosty sposób pokazuje, do czego jest mi bliżej,
a do czego dalej. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że
zanurzenie się w grupie,
która w odpowiednim stopniu koresponduje z osobowością, jest często wystarczającym czynnikiem sukcesu, ponieważ reszta „przyjdzie sama”. Stąd też poszukiwaniom własnego stylu
powinna towarzyszyć otwartość na nowe i
gotowość do wychodzenia poza strefę komfortu, aby w końcu trafić tam, gdzie w pełni
wykorzystam swój potencjał, czerpiąc z tego
prawdziwą radość.
Jednak tym, co daje mi najwięcej przestrzeni
dla wypracowania własnego stylu pracy jest
otwarcie na dialog i płynąca z niego empatia,
ciekawość, autentyczne dzielenie się sobą.
I jako, że budowanie kontaktu z drugim człowiekiem to dla mnie rdzeń stylu trenerskiego,
to właśnie dialog nazwałbym najlepszą
„szlifierką” najlepszej wersji samego siebie.

SZKOŁA TRENERÓW PIERWSZEGO STOPNIA
‒ start 24 maja 2014
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Szkoła Trenerów I stopnia

TOOLTROP
NARZĘDZIOWNIK SPECJALISTY

Przyglądając się różnym osobowościom trenerskim można zauważyć, że u podstaw każdej z nich stoją czasem odmiennie wartości.
Zazwyczaj jesteśmy ich świadomi, lecz zdarza
się również, że te deklarowane nie zawsze
pokrywają się z tym, co nam tak naprawdę
„w duszy gra”. Dlatego też, jako narzędzie tego numeru TROPlettera, chcielibyśmy zaproponować Wam test Kotwic Scheina diagnozujący wartości („kotwice”), którymi kierujemy
się w życiu zawodowym i nie tylko.

Założeniem stojącym u podstaw tego testu
jest istnienie silnej zależności między wyznawanym systemem wartości a obranym rodzajem i stylem kariery. Przekładając to na język
Metody TROP – świadomość własnych wartości może okazać się niezwykle pomocna
w znalezieniu terytorium swoich mocnych
stron i efektywnym działaniu na nim. Zapraszamy zatem do przyjrzenia się temu, co tak
naprawdę stanowi fundament każdego z nas,
czyli naszym wartościom.
Pobierz test.

WWW.GRUPATROP.PL
CO NOWEGO?
BAIT

Kalendarium

Zapisz się
na TROPletter

Baza Artykułów Instytutu TROP
jest to miejsce, gdzie można znaleźć publikacje napisane przez
nas oraz przez naszych współpracowników. Artykuły są stale dodawane (zarówno nowe jak i stare),
więc zaglądajcie często.

Stworzyliśmy nowe kalendarium,
w którym można znaleźć zarówno
nadchodzące wydarzenia, jak
i szczegółowe harmonogramy
naszych szkół i kursów.

Jeśli chcecie otrzymywać informację o wypuszczeniu nowego TROPletter, formularz do zapisania się
do listy mailingowej znajduje się
na dole większości naszych stron
oraz na stronie poświęconej TROPletterowi (tutaj też znajdziecie
numer archiwalne!)

BAIT znajdziecie tutaj.

TROPletter 5/2014 (17)

Kalendarium można znaleźć pod
ikoną kalendarza na większości
stron oraz tutaj.
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Szczególnie polecamy

Charles Handy w swojej wspaniałej książce: Wiek przezwyciężonego rozumu napisał:
„Nowa organizacja, która dzięki wiedzy tworzy wartość dodaną, powinna także dążyć
do odkrywania prawdy, lub, mówiąc językiem biznesu, jakości”. Andrzej Jacek Blikle
tym właśnie się zajmuje. Łącząc doświadczenie praktyka zarządzania z precyzją myślenia profesora matematyki i osobistym zainteresowaniem psychologią, pokazuje system
wdrażania prawdy w codzienność firmy. Jak tworzyć jakość, a przez to umożliwiać rzeczywisty rozwój firmy.
Jac Jakubowski

TROPOWIEŚCI
CO U NAS SŁYCHAĆ?
Otwarte seminarium dla Stowarzyszenia Coachów Polskich – “Metoda integracji myśli,
uczuć i działań”

HR na śniadanie
Zapraszamy na majowe spotkanie HR na
śniadanie, podczas którego będziemy się zastanawiać czy Coaching to moda czy metoda?

Dorota Szczepan-Jakubowska zaprezentowała
naszym absolwentom i coachom nie znającym podejścia TROP, Metodę integracji MyśliUczuć-Działań (MUD), którą stosujemy w pracy rozwojowej. Dorota poprowadziła seminarium na procesie, uczestnicy nie tylko usłyszeli o źródłach naszego podejścia pracy, ale mogli zastosować w praktyce tę metodę – prowadząc własne sesje coachingowe i przyglądając
się sesji prowadzonej przez Dorotę w akwarium. Dużo się działo!

Dorota Szczepan-Jakubowska będzie moderować temat znany nam z autopsji - Wdrażanie
kultury coachingowej.
Śniadanie odbędzie się 28 maja, organizatorem spotkania jest HR news.
Więcej informacji.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Coachów Polskich,
odbyło się 2 kwietnia w znanej warszawskiej
kawiarni.

Coachowisko
Zapraszamy Was do współudziału i wzajemnej inspiracji podczas wykładów (z Grupy
TROP Maciej Baryłka, trener i coach, poprowadzi seminarium na temat „Emocje w coachingu”), warsztatów i panelu dyskusyjnego,
a także do odwiedzenia naszego stoiska.

W dniu 2 kwietnia miałam przyjemność wzięcia
udziału w mini warsztacie prowadzonym przez
Dorotę Szczepan-Jakubowską – „Metoda integracji myśli, uczuć i działań w pracy coachingowej”.
Szybko, acz intensywnie pracowałam w parze
z pewną panią, która podobnie jak ja szukała
odpowiedzi na nurtujące zagadnienie. Szukałam, szukałam, szukałam gdy nagle słyszę, „jeśli
masz w gardle kluskę i nie możesz jej połknąć to
nie próbuj za wszelką cenę tego robić, może teraz jest czas by kluska właśnie była w gardle”.
Eureka! - pomyślałam. Tak bywa, że czas poszukiwań odpowiedzi jest znacznie ważniejszy niż
samo ich odnalezienie.

Pamiętajcie, że Coachowisko to nie tylko miejsce, w którym możecie zapoznać się z ofertą
różnych firm coachingowych, ale przede
wszystkim możecie zaprezentować siebie
(coacha) swoim przyszłym klientom
(potencjalnym coachee) podczas prowadzenia próbnych sesji coachingowych.
Więcej informacji na stronie:
www.coachowisko.org.

Eliza Błaszkiewicz, Coach
Zdjęcia z seminarium dla Stowarzyszenia Coachów Polskich:
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TROPOWIEŚCI
CO U NAS SŁYCHAĆ?
Cykl seminariów prawnych: „Gdzie zaczyna
się plagiat, czyli granice w inspiracji w szkoleniach”.

mnóstwo dodatkowych pytań na które ze względu na ograniczenia czasowe nie dało się odpowiedzieć, ale to też uważam za cenny efekt tego
seminarium.

We współpracy z prawnikiem specjalizującym
się w prawie autorskim - Jarkiem Greserem
rozpoczęlismy cykl bezpłatnych seminariów
prawnych dla naszych absolwentów i uczestników szkół. Podczas pierwszego spotkania
uczestnicy dowiedzieli się gdzie zaczyna się
plagiat, jakie są granice w inspiracji w szkoleniach, jak zabezpieczać własne programy
szkoleniowe przed niepożądanym użyciem.
Jarek podał także wiele wskazówek na temat
tego gdzie szukać i sprawdzać informacje
prawne. Spotkanie odbyło się 10 kwietnia
w siedzibe Grupy TROP.

Poproszę o więcej :)
Beata Kozikowska
Aktorka, trenerka
Szkolenie prowadzone przez Jarka Gresera było
takim, jakie lubię najbardziej tzn. rzeczowe, eksperckie i jednocześnie ukierunkowane na potrzeby uczestników.
Prawo autorskie oraz prawa pokrewne, w polskiej rzeczywistości są niczym dżungla amazońska, dlatego z przyjemnością pozostawię kontakt do trenera i z pewnością do niego jeszcze
wrócę.

Opinie uczestników:
Bardzo podobało mi się to, że Jarek odnosił się
do doświadczenia uczestników i rozwiewał konkretne wątpliwości, równocześnie bardzo sprawnie i „miękko” strukturyzując wiedzę (BARDZO
CENNĄ!!!!) Takie podejście sprawiło, że dostaliśmy do ręki parę praktycznych rozwiązań. Takie
zderzenie wiedzy z praktyką było niezwykle
uczące i dało mi przede wszystkim konkretne
narzędzia do radzenia sobie z prawnymi aspektami w pracy trenera. Pojawiło się oczywiście

Monika Walczak
Partner Zarządzający,
Grupa Szkoleniowa wymagamy.pl

Zdjęcia z seminarium „Gdzie zaczyna się plagiat, czyli granice w inspiracji w szkoleniach”.
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SZKOŁA TRENERÓW I COACHÓW

zaczynamy już 24 maja 2014

POLEĆ NAS

Zarezerwuj miejsce

ZNAJOMEMU

Dowiedź się więcej

akademia@grupatrop.pl

22 615 52 40

KALENDARIUM
CZYLI CO? GDZIE? KIEDY?

Gdzie?

Kiedy?

Kontakt

Program superwizyjno-mentoringowy

Siedziba Grupy TROP*

Dołącz w każdej chwili

marta.bara@grupatrop.pl

Cykl Inspiracje

Siedziba Grupy TROP*

Dołącz w każdej chwili

anna.swietochowska@grupatrop.pl

Seminarium „Tropem Jakości”:
Dorota Szczepan-Jakubowska, Andrzej Jacek Blikle,
Jacek Jakubowski.

Warszawa

10.06.2014

kontakt@tropemjakosci.pl

U!Lider: Działanie-Relacje-Wiedza

Siedziba Grupy TROP*

12.06.2014

akademia@grupatrop.pl

Dialog w konflikcie

Siedziba Grupy TROP*

25.06.2014

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy TROP*

22.07.2014

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy TROP*

14.08.2014

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy TROP*

21.08.2014

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy TROP*

12.09.2014

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy TROP*

23.09.2014

akademia@grupatrop.pl

MAJ

Co?

CZERWIEC
LIPIEC

U!Lider: Działanie-Relacje-Wiedza
Moderator zmiany w organizacji

Profesjonalista w zgodzie ze sobą

SIERPIEŃ

Magia trójkąta, czyli jak dbać o spójność

U!Lider: Działanie-Relacje-Wiedza

DZIEŃ OTWARTY

WRZESIEŃ

Zobacz jak działamy, czyli Grupa TROP od zaplecza

Profesjonalista w zgodzie ze sobą
Od czeladnika do mistrza, czyli jak korzystać ze swoich

*Siedziba Grupy TROP, ul. Pożaryskiego 69, Warszawa
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CO SŁYCHAĆ W

SWAT?
W ramach SWAT zapraszamy na bezpłatne
dwudniowe warsztaty międzypokoleniowe
„Empatia to nie sympatia”.

Warsztat jest skierowany do studentów
i seniorów. Jeśli nie należysz do tej grupy,
a chcesz uczestniczyć – zapraszamy do
kontaktu!

Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20 maja
w godzinach 9:00-17:00 w Centrum
Społecznym Paca 40. Warsztat poprowadzą
Paulina Wójcik i Beata Bireta.
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Zgłoszenia przyjmujemy na adres
beata.bireta@gmail.com
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