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Redakcja TROPlettera.

AKTYWIZACJA I AKTYWNOŚĆ, CZYLI JAK POŁĄCZYĆ DZIAŁANIE Z REALIZACJĄ MARZEŃ
Aktywność i aktywizacja to słowa, które coraz

realizuje potrzeby, kreuje nową rzeczywistość.

częściej przewijają się w telewizji, debatach pu-

Odpoczywa i działa w pewnym rytmie.

blicznych oraz prasie. Jesteśmy zapraszani do
rozwijania aktywności fizycznej, społecznej,
a nawet duchowej. O tym, czym jest aktywność

Aktywizacja natomiast to uruchomienie chęci
człowieka do działania, aby chciało mu się chcieć.
To warunek procesu uczenia się.

i jaki ma związek z aktywizacją, opowiada Jac
Jakubowski.

Czym aktywizacja jest, a jak bywa rozumiana?
Projekty mające na celu aktywizację często są

Aktywność opisywali wielcy filozofowie tacy jak

inwazyjne. Zdarza się, że organizowany program

Benedykt Spinoza czy Erich Fromm. Ten pierwszy

aktywizacyjny jest rozumiany przez odbiorców

mówił, że: „Aktywność oznacza podmiotowość,

jako zarzut braku aktywności. Uczestnicy wspo-

dokonywanie wyborów, przyjemność istnienia,

mnianych działań mogą poczuć się oceniani lub

smakowania i doświadczania życia”. Fromm roz-

„gorsi” od innych, a co za tym idzie będą się prze-

winął wcześniejszą definicję mówiąc, że „Oddając

ciw niemu buntować mniej lub bardziej otwarcie.

się aktywności doświadczam siebie jako podmiotu

Dlatego pierwszym warunkiem sukcesu wspo-

tejże aktywności. (…) Aktywność moja jest mani-

mnianego programu jest to, aby ludzie mający

festacją własnych zdolności, gdy stanowię z nią

znaczący wpływ na rzeczywistość, w której ta

jedność.”

aktywizacja ma następować (np. szefwie, rada
gminy itp.) na prawdę tego chcieli. Jeżeli jest on
realizowany w firmie, a zarząd tak naprawdę jest
przeciwny, tzn. nie chce sam się poddać procesowi aktywizacji, nie ma on szans. Bo to właśnie
oni powinni pociągnąć za sobą ludzi do zmiany,
dać im poczucie bezpieczeństwa i sensu działania.
Niewspierana przez lata kreatywność i innowa-

Ten sposób myślenia o aktywności oznacza pewien głęboki, naturalny STAN umysłu. Człowiek
aktywny, to człowiek który działa, przeżywa, ma
intuicję, myśli zarówno symbolicznie jak i logicznie, podejmuje decyzje i dokonuje wyborów. Ma
własną wolą. Człowiek aktywny stawia sobie cele,

cyjność pokutuje bardzo szablonowym podejściem do wykonywanych obowiązków zawodowych. Gdy kierownictwo orientuje się, że taki tryb
pracy jest aktualnie nieskuteczny, a potencjał
ludzi nie jest wykorzystywany, zwraca się do nas
z prośbą o warsztat z zakresu aktywizacji – chce
w ten sposób pobudzić pracowników do działania. Z naszych doświadczeń wynika, że niejedno-
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krotnie faktyczną przyczyną braku aktywności

szła pewien proces umawiania się i dogadywania,

okazuje się struktura firmy – sztywna, hierar-

aby była jasność z obu stron jakie są oczekiwania,

chiczna, zcentralizowana „władza” i przeformali-

cele i potrzeby. O czym zatem należy pamiętać

zowane relacje. Od firmy szkoleniowej oczekuje

gdy chcemy prowadzić projekt aktywizacyjny?

się zlikwidowania skutków działania pewnego

Podsumować to można w dwóch słowach warun-

systemu, którego przeważnie nie da się zlikwido-

kujących aktywizację: KONTAKT i KONTRAKT.

wać bez zmiany całego systemu, czyli przyczyny.

Kontakt powoduje przepływ, bycie blisko i spo-

Dlatego zapraszamy, aby się zastanowić jak „mądrze” aktywizować. Chodzi nam o to, aby doszło
do spotkania na płaszczyźnie ludzkiej (człowiek –
człowiek, JA – TY), a nie na płaszczyźnie wymiany
interesów (ja coś chcę od ciebie, JA – TO).

tkanie międzyludzkie. Kontrakt to umowa, że
traktujemy się dorośle i jest pewną formą okazywania szacunku drugiej osobie – jej dążeniom,
celom i oczekiwaniom.
Bawiąc się słowami, aktywizację można odczytać

Drugim, bardzo ważnym elementem w procesie
aktywizacji jest umówienie się z drugim człowiekiem na to, do czego dążymy, w jaki sposób, na co

jako uruchamianie energii (akty) dzięki rzutowaniu się w przyszłość (wizje). To połączenie działania z wyobraźnią, realiów z marzeniami.

mamy gotowość. My, czyli wspólnie osoba wspierająca i osoba aktywizująca się. W pracy szkoleniowej nazywamy to zawieraniem kontraktu

Podziel się swoją opinią.
Napisz do nas: tropletter@grupatrop.pl.

z grupą. Ważne, aby grupa wraz z trenerem prze-

Trening Interpersonalny – Zrozumieć siebie i innych
5-9 marca 2014
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Trening interpersonalny

Szkoła Trenerów I stopnia – start 12 kwietnia 2014
Szkoła Coachów I stopnia – start 12 kwietnia 2014
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Szkoła Coachów I stopnia
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LIDER: MOTYWUJE CZY UŁATWIA BUDOWANIE WŁASNEJ MOTYWACJI?
O roli lidera we współczesnych czasach i o tym

nak w gruncie rzeczy należy się skupiać na po-

jak zrobić, by „chciało się chcieć” opowiada An-

trzebach godnościowych i społecznych, bo to one

drzej Jacek Blikle, profesor nauk matematycz-

są najbardziej motywujące.

nych, informatyk, cukiernik. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania, szczególnie TQM –

A jaka jest Twoja metoda motywowania do działania?

zarządzania kompleksową jakością.
Ja w ogóle jestem przeciwny takiemu sformułowaniu, że ktoś kogoś do czegoś motywuje. CzłoCzym jest dla Ciebie

wiek może sam zbudować w sobie wewnętrzną

działanie?

motywację, a zewnętrznie można człowieka tylko

Działanie, to dokonywanie

dowolnej

zdemotywować.

zmiany

Najlepiej się demotywuje za pomocą środków

aktualnego stanu rzeczy.

zwanych „motywatorami”, czyli wszelkiego rodza-

Działanie

miejsce

ju premiami, nagrodami, prowizjami, bonusami.

wtedy, kiedy coś zmie-

A to dlatego, że z nimi nieodłącznie wiążą się

ma

niamy: siebie, kogoś, otoczenie.

kary. Z dostaniem nagrody zawsze wiąże się kara

Co zatem według Ciebie motywuje do działania?

jej nieotrzymania. To są środki, które w dość powszechnej opinii są „motywatorami”, a tak na-

Ludzie zawsze podejmują działania, aby zaspokoić
jakieś swoje potrzeby, a tych potrzeb może być
wiele rodzajów. Można się odwoływać do potrzeb
najprostszych i najbardziej konkretnych, czyli
potrzeb

rzeczowych.

Np.

gdy

coś

kupuję

prawdę one nawet nie są „nie skuteczne”. One są
„przeciwskuteczne”, ponieważ prowadzą do głębokiej i trwałej demotywacji. Ta wiedza jest już
dobrze znana od dwudziestu paru lat, ale nie do
wszystkich menadżerów już dotarła.

w sklepie, to zaspokajam potrzebę sprzedawcy,
który chce coś sprzedać i swoją, ponieważ chce
coś w zamian otrzymać. To są potrzeby z grupy

Jak więc taki menadżer/lider może aktywizować
do działania?

korzyści. Nie są one jednak tak bardzo motywują-

Menedżer może ułatwiać budowanie własnej

ce, jak potrzeby z grupy godności. Te motywują

motywacji np. poprzez budowanie dobrego spo-

dużo silniej. Coraz więcej firm zaczyna rozumieć,

łecznego środowiska pracy. Tym, co łączy ludzi

że przywództwo polega na zapewnieniu członkom

w takim środowisku jest partnerstwo. Ludzie się

zespołu możliwości zaspokajania wszystkich naj-

wspierają, współpracują ze sobą, a nie współza-

ważniejszych potrzeb, zarówno ze wspomnianej

wodniczą. Mają do siebie zaufanie, w związku

grupy korzyści, aż po potrzeby godnościowe. Jed-

z czym wymieniają się wiedzą i dzielą się swoimi
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doświadczeniami, co niezwykle wzmacnia zespół.

A co Twoim zdaniem możemy dla siebie zrobić

Menadżer powinien pamiętać o tym, aby nie or-

kiedy jesteśmy zablokowani w działaniu, żeby

ganizować współzawodnictwa, gdyż każde współ-

„chciało nam się chcieć”?

zawodnictwo niszczy współpracę, która jest podstawą efektywnego działania zespołu. Menedżer
powinien starać się, aby ludzie czuli, że to co robią jest ważne, komuś potrzebne. To buduje poczucie realizowania wspólnego celu, który z kolei
daje nam poczucie rozwoju i społecznej przydatności.

Moim zdaniem trzeba przeprowadzić detoksykacje. Każdy ma inny sposób, ja np. robie to poprzez
wzmożony wysiłek fizyczny. Staram sie zresztą
dość regularnie ćwiczyć. Ćwiczenia sportowe bardzo poprawiają mi nastrój i dają energię do optymistycznego patrzenia na różnego rodzaju wyzwanie jakie przede mną stoją.

Jak postrzegasz role współczesnego lidera?
Współczesny lider musi umieć organizować pracę
zespołową. Na drugim miejscu znajduje się wiedza branżowa. Na drugim miejscu ponieważ jej
można się stosunkowo łatwo nauczyć, jest powszechnie skodyfikowana, np. wiadomo czego
trzeba się nauczyć żeby budować komputery.
Natomiast żeby zarządzać ludźmi, należy nauczyć
się rzeczy bardzo „miękkich”, psychologicznych,
których w dodatku nie zawsze jest się gdzie nauczyć. Na uczelniach psychologicznych uczą psychologów, ale nie uczą menadżerów. Współczesny lider musi uruchamiać zapał społeczny. Jak to
ładnie wyraził Emmanuel Gobillot, autor książki
„The Connected Leader”: „Najważniejszą rolą
lidera jest dostarczanie energii zespołowi.”. Energia ta przekłada się na działanie. Jeżeli zespół ma
energię, chce działać oraz ma poczucie, że to co
robi jest ważne i potrzebne ludziom, może się

Jakie masz postanowienia noworoczne?
Do końca tego roku muszę skończyć korektę mojej książki: „Doktryna jakości, rzecz o skutecznym
zarządzaniu”. W przyszłym roku będę się starał
posunąć do przodu pracę nad moją drugą książką,
którą zacząłem pisać gdzieś w maju tego roku, po
23-letniej przerwie. Książka zaczęła powstawać
w roku ‘89 i jest to książka z informatyki. W międzyczasie zająłem się rozwojem firmy no i te 23
lata książka czekała na mój powrót. Zamierzam
też dużo wykładać, na co się szczęśliwie zanosi.

rozwijać. A gdy ludzie się rozwijają, robią wtedy
wspaniałe rzeczy. I taka jest moim zdaniem rola
lidera.

Z profesorem Andrzejem Jackiem Blikle rozmawiał
Michał Książkiewicz.
Podziel się swoją opinią.
Napisz do nas: tropletter@grupatrop.pl.

Styczeń 2014

Półroczny program U!Lider: Działanie – Relacje – Wiedza
– start już 22 lutego 2014
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: U!Lider: Działanie – Relacje – Wiedza

Dla firm

Programy Rozwoju Liderów
Zapraszamy do kontaktu:
dlafirm@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Programy Rozwoju Liderów

Wszystkie propozycje naszych programów na najbliższe miesiące znajdziesz w Kalendarium Grupy TROP.
Wróć do spisu treści

CO POMAGA W PRZEJŚCIU OD POMYSŁU DO DZIAŁANIA?
Z jakich działań 2013 roku ISKIERKA jest dumna

gamy, gasimy pożar

najbardziej? Jak motywować do działania i kre-

jeśli

owania nowych powodów do dumy opowie Jola

musisz

Czernicka-Siwecka – założycielka i prezes Funda-

z tym, że jak nie

cji ISKIERKA. Z Jolą rozmawiała Paulina Wójcik.

przyjdziesz,

się

Ale
liczyć

nie

powiesz, to ponie-

Jak motywujesz swoich pracowników?

siesz
Myślę, że jest to pytanie do moich pracowników,
a nie do mnie. Ale skoro ja mam na nie odpowie-

trzeba.

konsekwen-

cje. Jest to u nas
jasno komunikowane i pilnowane.

dzieć… przede wszystkim z nimi rozmawiam. Razem weryfikujemy ich potrzeby, dyskutujemy
o tym, co chcieliby robić, jak oni rozumieją pewne
sytuacje, jak możemy ulepszyć pewne mechanizmy, jak usprawnić naszą pracę.

W zespole, każdy ma inny punkt widzenia. Rozmawiamy też o tym co za danym podejściem stoi.
Dlaczego tak jest. Co i dlaczego ktoś chce osiągnąć. Mam też zasadę, że rozmawiam z każdym
o tym, jak widzi nasz zespół i relacje w nim panu-

A co robisz, gdy widzisz u swoich pracowników
brak motywacji do realizacji zadań?

jące. Pytam co według niego ja powinnam
wnieść, zrobić, albo co powinnam przestać robić,

Co robię? Pytam co za tym stoi, dlaczego nie chcą

abyśmy jako zespół działali efektywniej. Staram

robić konkretnych rzeczy. Czasami jest tak, że jest

się aby komunikacja przebiegała u nas na każdym

to zwykłe zmęczenie, ponieważ mamy dużo pro-

poziomie: czasami rozmawiamy w zespole, cza-

jektów, a każdy ma ograniczoną ilość energii.

sem indywidualnie. Jednak postawą jest to, żeby

Dlatego umówiliśmy się, że jeśli ktoś z jakiś po-

starać się wprowadzać w życie zmiany, które

wodów nie może, czy nie chce (ale, nie że nie

ustalimy, aby z rozmowy przechodzić do działa-

chce bo nie, tylko dlatego, że jest konkretny,

nia.

ważny powód), to dzielimy się jego obowiązkami
na określony czas. Wtedy ta osoba może odpocząć i zregenerować siły.

Z doświadczenia wiem, że gdy ludzie czują, że
mają wpływ na to co robią, gdy ich potrzeby są
wysłuchiwane, to bardziej się angażują w realiza-

Uczę zespół, aby mówić o tym co się dzieje,

cję swoich zadań. Wiąże się to jednak także

z czym mają problem. Uważam też, że ludzką

z większą odpowiedzialnością za efekty tych dzia-

rzeczą jest popełniać błędy. Dzięki temu się

łań.

uczymy. Jeśli czegoś nie wiesz, to przyjdź i zapytaj
tych co wiedzą. Dowiesz się więcej, spróbujemy
to razem rozwiązać. Razem analizujemy, poma-

Myślę, że najbardziej motywuje ich to, że wiedzą,
że stoi za nimi cały zespół i ja, jako osoba zarządzająca. Mamy mały zespół (10 osób), dlatego,
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aby dobrze realizować nasze projekty, musimy się

cedury i regulaminy – ale nie one są dla nas naj-

nawzajem wspierać.

ważniejsze, tylko człowiek któremu mają pomóc.

Myślę, że ważny jest też to w jaki sposób pracujemy. Często robimy burzę mózgów, która wymaga to od nas dużej elastyczności i otwartości. Każdy chce wyrazić swoje zdanie. Zauważyłam, że
jeśli wymieniamy się naszymi poglądami na początku projektu, uwspólniamy nasze podejście, to

Było kilka osób, które chciały pracować z nami,
ale odeszły, bo nie mogły się w tym rytmie pracy
odnaleźć. Jednocześnie podziwiają nas za to, że
umiemy w ten sposób działać. To czego ta praca
z pewnością

wymaga,

to

zaangażowanie

i elastyczność.

później projekt ma naprawdę wysoką jakość.

Czym dla Joli jest działanie i z jakich działań

Śmiejemy się w zespole, że panuje u nas twórczy

ISKIERKI zrealizowanych w 2013 roku Jola jest

chaos, ale w tym pozornym chaosie jest metoda.

dumna najbardziej? Jakie są jej zawodowo-

Postrzegam go jako większą przestrzeń na indy-

iskierkowe marzenia na rok 2014?

widualizm i na to, co każdy może wnieść do ze-

Czytaj więcej…

społu czy projektu. Mamy oczywiście swoje pro-

Wróć do spisu treści

Coachingowy Styl Zarządzania

Dla firm

Zapraszamy do kontaktu:
dlafirm@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW:
Wprowadzanie Coachingowego Stylu Zarządzania
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TOOLTROP
Profesor Blikle w przyto-

Co jest modne w Paryżu

czonym wcześniej wywia-

Cele – przełamanie lodów, wspólna zabawa

dzie opowiadał o tym, co

Materiały – niepotrzebne

zrobić gdy jesteśmy zablo-

Przebieg – grupa siada w kręgu. Prowadzący prosi

kowani i mamy trudność

po kolei każdego uczestnika o wypowiedzenie

z przystąpieniem do działania. Jedną z propozycji

zdania: „Dziś w Paryżu modne jest... (tu każdy

jest aktywność fizyczna. Przynosi ona efekty

uczestnik wstawia swoją dowolną propozycję)”.

w codziennej działalności ale też, jak wiemy,

Zadaniem prowadzącego jest potwierdzić lub

sprawdza się także podczas warsztatów. Poniżej

zaprzeczyć propozycji uczestnika. Prowadzący

prezentujemy kilka ćwiczeń aktywizujących (nie

mówi, że tak jest, gdy uczestnik opisuje jakiś

tylko fizycznie), które pomogą podnieść energię

szczegół stroju swojego sąsiada, zaś zaprzecza,

i samopoczucie w grupie.

gdy tak nie jest. Uczestnicy wypowiadają się po
kolei, aż wszyscy odgadną regułę.

Poczuj się jak...
Cele – ćwiczenie wyobraźni

Bitwa na gazety

Materiały – małe kartki, pojemnik

Cele – pozbycie się napięcia, wspólna zabawa

Przebieg – każdy uczestnik otrzymuje karteczkę,

Materiały – kilkadziesiąt kulek z pogniecionych
gazet

na której pisze nazwę jakiegoś przedmiotu. Następnie prowadzący miesza je, a uczestnicy ponownie je losują. Po chwili zastanowienia, każdy
uczestnik opowiada grupie o sobie, przyjmując
perspektywę wylosowanego przedmiotu. Opisuje
(w pierwszej osobie liczby pojedynczej) jego właściwości, możliwe zastosowania, wygląd. Zada-

Przebieg – prowadzący dzieli grupę na dwa równe
zespoły i symbolicznie dzieli pomieszczenie na
połowy, przydzielając je grupom. Zadaniem grup
jest przerzucanie kulek z gazet na połowę przeciwnika. Gra toczy się do zmęczenia uczestników.
Nie ma zwycięzców i pokonanych.

niem grupy jest zgadnąć, co to za przedmiot.

Wróć do spisu treści
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TROPOWIEŚCI

by Infogr.am
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Nasze plany na 2014 rok?
Nowe programy:
 U!Lider: Działanie – Relacje – Wiedza
 Start-Up
 Dialog w konflikcie – mediacje w organizacji
 Szkoła Trenerów II stopnia
 Cykl Inspiracje
 Staż dla trenerów
Oraz…
1480 godzin zaplanowanych superwizji.

jej perspektywy opisali przedstawiony przez nas
model U!Lidera.
Beata Skwierczyńska, kierownik Zespołu komunikacji medialnej i PR HiPP Polska, coach:
Jedną z kompetencji U!Lidera jest budowanie
relacji. Mam poczucie, że to obszar wciąż niedoceniany w pracy niejednego menedżera. Częściej
mówi się o celach, projektach, wynikach, natomiast relacje pozostają nieco w cieniu.
Z mojej perspektywy, jak również z doświadczenia, rozwijanie relacji w zespole to jedna z ważniejszych kompetencji menedżerskich... Jak spra-

Żegnamy uczestników, witamy absolwentów 

wić, by służyły, wzmacniały, jednoczyły one zespół

Po 14 miesiącach zakończyła się 30 edycja Szkoły

w realizacji stawianych przed nim zadań?

Trenerów oraz 15 edycja Szkoły Coachów. Obu

Program liderski Akademii TROP to moim zda-

spotkaniom towarzyszyła świąteczna aura, pełna

niem ciekawa propozycja m.in. dla tych, którzy

radości i oczekiwania na nowe wyzwania.

jako liderzy chcą doświadczyć otwierania się na
innych, ale także na samych siebie. To okazja, aby
zatrzymać się i uświadomić sobie, że będąc liderem jestem przede wszystkim człowiekiem.

Adam Kusio, Dyrektor ds. Rozwoju w Decathlon:
Koncepcja szkoły U!Lider: Działanie – Relacje –
Wiedza jest trafną odpowiedzią na wyzwania
Grupa Trenerów w pełnej krasie!

przed jakim stawia nas codziennie, nieustannie
zmieniający się świat. Dziś nawet największe organizacje są zagrożone wymarciem, jeśli nie po-

Po seminarium U!Lider
Grudzień zaowocował nową TROPową inicjatywą.
Rozpoczęliśmy cykl seminariów „U!Lider: Działa-

trafią dostrzegać zmieniającej się wciąż rzeczywistości. Powiedzenie „jedyną stałą rzeczą są zmiany” jest prawdziwe jak nigdy.

nie – Relacje – Wiedza” mających na celu przybliżyć ich uczestnikom naszą autorską koncepcję
zarządzania. Poprosiliśmy kilku z nich, by ze swo-

I nasuwa się pytanie: jaka organizacja szybciej
zauważy pierwsze jaskółki zmian? Zbudowana na
posłuszeństwie, sztywnym podziale obowiązków
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i hierarchii czy promująca współdziałanie, otwar-

dowania owocnych relacji z otoczeniem. I nawet,

tość i odpowiedzialność? Kto pierwszy dostrzeże

jeśli cała koncepcja brzmi idealistycznie i wydaje

zmiany: kilkuosobowy zarząd czy kilkuset pra-

się niełatwa, to jest to ideał, do którego warto

cowników firmy zaangażowanych w realizację

dążyć. Nagrodą dla U!Lidera za ten wysiłek są

wspólnego celu? Ktoś powie, że pytania są ten-

współpracownicy, którzy widzą sens swoich dzia-

dencyjne a odpowiedzi oczywiste. Skoro tak jest,

łań, czują się odpowiedzialni za ich efekty i którzy,

to dlaczego tak niewiele firm daje prawdziwą

po prostu, idą z przyjemnością codziennie do pra-

autonomię swoim pracownikom? Ta odpowiedź

cy.

jest również prosta: bo to jest bardzo trudne dla
właścicieli firm i managerów.
Podejście szkoły U!Lider: Działanie – Relacje –
Wiedza jest wyzwaniem, bo stawia managerom
bardzo wysokie wymagania. Uczy jak zamienić
stary schemat bycia „szefem” na bycie „liderem”.
Jaka jest różnica? Szef mówi „macie wejść na
tamtą górę”, lider pyta „czy chcecie ze mną
wspiąć się na tamten szczyt?”. Szef zarządza po-

Karolina Olszyńska, Absolwentka 28 edycji Szko-

przez listę zadań do wykonania, system nagród

ły Trenerów Biznesu TROP

i kar, kija i marchewki. Lider wyznacza kierunek,

Od jakiegoś czasu jestem menadżerem zespołu,

zbiera wokół siebie zespół, z którym chce podążać

formalnym liderem. I choć mam poczucie, że lide-

i rozwijać ich umiejętności, aby czuli, że nauczyli

rem jestem od zawsze, nawet jeśli nie było to

się czegoś nowego. Takie podejście wymaga dia-

napisane w mojej stopce, to od kiedy jest to „ofi-

metralnie innych umiejętności interpersonalnych

cjalne”, zaczęłam zadawać sobie pytania: kim ja

niż po prostu bycie szefem.

jestem jako lider i menadżer? Co robię? Jak dzia-

W taki sposób może pracować tylko manager

łam? Jak, kiedy i czy wyciągam wnioski? Jaki mam

świadomy swoich mocnych stron, znający siebie

wpływ na ludzi z zespołu? Jak z nimi pracuję, roz-

i rozumiejący swoje reakcje, autentyczny w kon-

mawiam, jak słucham?

taktach z innymi. Właśnie nauka tych umiejętno-

Na seminarium U! Lider poczułam spokój. Zrozu-

ści jest bazą w szkole U!Lider. Tu można się nau-

miałam, że świadomość tego co robię i te wszyst-

czyć: budowania na mocnych stronach, wspiera-

kie pytania, które sobie zadaję są niezwykle waż-

nia rozwoju pracowników, uczenia poprzez dzia-

ne.

łanie,

doświadczanie,

wyciąganie

wniosków

z popełnionych błędów, wykorzystywanie każdej
okazji do szukania rozwiązań systemowych i bu-

Jednak jeszcze ważniejsze jest umieć na nie odpowiadać, rozwijać się i uczyć, czerpać ze swojego
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doświadczenia oraz z informacji zwrotnych. Jeśli

wadzany obecnie przez organizację, w której pra-

w zespole jest prawdziwy lider to ten zespół doj-

cuję. Wg tego modelu Menadżer – Lider to osoba,

rzale i z sukcesami nie tylko radził sobie z co-

która umiejętnie buduje relacje, oparte na zaufa-

dziennymi wyzwaniami, ale też będzie odnajdo-

niu, szacunku, otwartości, uczciwym i konstruk-

wał się w zmianach, z jakimi się będzie mierzyć.

tywnym feedbacku, wspiera w rozwoju. To czło-

Zespół zbudowany na zaufaniu i odpowiedzialno-

wiek, który daje przestrzeń i energię do niestan-

ści za wyniki, doceniający wartość dialogu, nie

dardowego myślenia, pomysłów, daje poczucie

będzie unikał trudności i będzie miał większe

sensu dla zmiany i wspiera w przechodzeniu przez

szanse na osiągnięcie celów. Lider powinien być

nią. Menadżer – Lider nadaje kierunek, koncen-

ambasadorem zmiany i stworzyć przestrzeń,

truje się na realizacji nie tylko wyniku, ale i szer-

w której jest miejsce na eksperymentowanie,

szej strategii.

wymianę wiedzy i doświadczeń, a to przełoży się
na generowanie nowych pomysłów i rozwiązań.

Zdecydowanie polecam seminaria Doroty Jakubowskiej U!Lider: Działanie – Relacje – Wiedza,

Koncepcja U!Lider: Działanie – Relacje – Wiedza

ponieważ

świetnie wpisuje się w model menadżera, wpro-

U!Liderem!

jeśli

chcesz

być

liderem,

bądź
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KALENDARIUM GRUPY TROP – CO? GDZIE? KIEDY?
Co?

Gdzie?

Kiedy?

Kontakt

Szkoła Trenerów I Stopnia
moduł kierunkowy

Siedziba Grupy TROP*

od 11.01.2014

akademia@grupatrop.pl

Szkoła Coachów I Stopnia
moduł kierunkowy

Siedziba Grupy TROP*

od 18.01.2014

akademia@grupatrop.pl

Dzień Otwarty

Siedziba Grupy TROP*

17.01.2014
11:00-19:00

akademia@grupatrop.pl

Superwizja grupowa
dla trenerów i coachów

Siedziba Grupy TROP*

22.01.2014
17:30-21:30

akademia@grupatrop.pl

II Seminarium U!Lider:
Działanie-Relacje-Wiedza

Siedziba Grupy TROP*

29.01.2014
17:30-20:30

akademia@grupatrop.pl

III Seminarium U!Lider:
Działanie-Relacje-Wiedza

Siedziba Grupy TROP*

12.02.2014
17:30-20:30

akademia@grupatrop.pl

Profesjonalista w zgodzie
ze sobą: spotkanie informacyjne Akademii TROP

Siedziba Grupy TROP*

20.02.2014
17:30-20:30

akademia@grupatrop.pl

Rozpoczęcie kursu U!Lider:
Działanie – Relacje – Wiedza

Siedziba Grupy TROP*

od 22.02.2014

akademia@grupatrop.pl

Superwizja grupowa
dla trenerów i coachów

Siedziba Grupy TROP*

24.02.2014
17:30-21:30

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy TROP*

05-09.03.2014

akademia@grupatrop.pl

Profesjonalista w zgodzie
ze sobą: spotkanie informacyjne Akademii TROP

Siedziba Grupy TROP*

06.03.2014
17:30-20:30

akademia@grupatrop.pl

Superwizja grupowa
dla trenerów i coachów

Siedziba Grupy TROP*

12.03.2014
17:30-20:30

akademia@grupatrop.pl

Profesjonalista w zgodzie ze
sobą: spotkanie informacyjne Akademii TROP

Siedziba Grupy TROP*

20.03.2014
17:30-20:30

akademia@grupatrop.pl

MARZEC

Trening Interpersonalny

*Siedziba Grupy TROP, ul. Pożaryskiego 69, Warszawa

Wróć do spisu treści
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CO SŁYCHAĆ W SWAT?
Kolejny rok działalności SWAT-a za nami, a nowy

określonego tematu oraz moderowania dyskusją

rok to nowe idee i pomysły. Postanowiliśmy

na jego temat, czyli do poczucia się gospodarzem

opracować więc nową formułę i koncepcję spo-

spotkania :)

tkań SWAT-owych.

Celem ma być wymiana doświadczeń, burza mózgów, tworzenie nowych rozwiązań, koncepcji,
idei, czyli ogólnie rozumiane wsparcie i wzajemna
aktywizacja.
Chcemy się nawzajem inspirować, wspólnie szukać nowych i nietuzinkowych pomysłów, stworzyć
przestrzeń do współpracy, wymian barterowych,
wzajemnych poleceń i referencji. Wierzymy, że to
co jest nam potrzebne już mamy. I w tym roku

Zastanawialiśmy się co jest nam potrzebne do

chcemy z tego w pełni korzystać.

dalszego działania zarówno wspólnego, jak i indywidualnego. Rozmawialiśmy o tym czego nie
wiemy, a chcielibyśmy się nauczyć, czego oczekujemy od spotkań SWATowych, jak wyobrażamy
sobie nasze kontakty i jak możemy z nich skorzy-

Kolejne informacje już niebawem, a jeśli ktoś
chce włączyć się w organizację spotkań (merytorycznie, logistycznie itp.) piszcie na adres stowarzyszenie.swat@gmail.com.

stać, aby przeobrażać je w realne wsparcie.
Doszliśmy do wniosku, że chcemy poeksperymentować. Zaprosić różne osoby z naszego grona do

Przejdź do Kalendarium SWAT

Wróć do spisu treści
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KALENDARIUM SWAT

Co?

Gdzie?

Kiedy?

Temat

Organizator

Spotkanie
SWAT

Bydgoszcz
Broadway
Bowling & Club,
ul. Pułaskiego 45

09.01
17:00

„Trener po godzinach” –
cykl różnych spotkań
połączonych z zabawą

Karol Rakoniewski
karol@rakoniewski.pl

Wystąpienie
Jaca Jakubowskiego

Warszawa
Siedziba PolskoAmerykańskiej
Fundacji Wolności
ul. Królowej Marysieńki 48

16.01

„Jak zarządzać sobą? Zarządzanie samorozwojem jako
ważna kompetencja menedżerska.”

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
faoo@faoo.pl

Spotkanie
SWAT

Poznań
Restauracja Dąbrowskiego 42,
ul. Dąbrowskiego
42

29.01
19:00

Etyka w pracy trenerskiej.
Etyka w życiu, w tym prezentacja części warsztatu
„Komunikacja kłamstwa,
komunikacja szczerości”
Marcina Kiedrowskiego

Małgorzata Kruszewska
gotinplus@gmail.com

Spotkanie
SWAT

Warszawa
(szczegóły na
profilu FB SWAT)

30.01
18:00

„Inspiracja sprzedaż” czyli o
sprzedaży i promocji usług
trenerskich, coachingowych

Anna Świętochowska
anna.swietochowska@grupatrop.pl

Dołącz do SWATa na Facebooku
Wróć do spisu treści
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I WSPÓŁPRACY

Marietta BanachSurawska

Alicja Kulawik

Beata BorkowskaŚlósarska

Justyna Zacharuk

Koordynator Kierunków:
Trener, Coach, Mediator

Koordynator
Kierunku Lider
i Moderator zmiany
oraz Cyklu „Inspiracje”

Trener, coach, mediator,
kierownik w programie
trenerskim dotowanym
z EFS

Trener, coach,
konsultant w dziale
Zmiana i Rozwój:
TROP dla Firm

Sonia Jakubowska

Paulina Wójcik

Maciek Trawka

Trener, konsultant
w dziale Zmiana i Rozwój:
TROP dla Firm, koordynator Centrum Certyfikacji

Koordynator ds. rozwoju
projektów IT

Specjalista ds. IT,
programista strony
internetowej, redaktor
i edytor materiałów TROP

Napisz do nas lub zadzwoń:
tropletter@grupatrop.pl / 22 615 28 91
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