
 

 

  

WARSZTATY  
KREATYWNEGO i SKUTECZNEGO  

KIEROWANIA POTENCJAŁEM LUDZKIM  

 Zdobądź nową kompetencję jako coach 

 Rozszerz swoje umiejętności menedżerskie o techniki coachingowe 

 Poznaj coachingowy styl zarządzania ludźmi  

 Zyskaj sukces dzięki osobistemu rozwojowi  

 Znajdź równowagę między życiem prywatnym a zawodowym 

 

 

MENEDŻER - 
COACHEM 

      Atrakcyjna cena! 

     tylko 2480 zł  

Pytaj o RABATY 

Pytaj o RATY  

8 dni szkoleniowych 

Ponad 50 godzin warsztatów 

Sesje coachingowe i mentorskie 

Techniki relaksacyjne 

Certyfikowani coachowie 

Doświadczeni trenerzy 
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SPEKTRUM - szkolenia*doradztwo*coaching 
ELŻBIETA NELL CHOJNOWSKA 

ul. Jantarowa 26 

75-256 Koszalin 

www. spektrum-szkolenia  

biuro@spektrum-szkolenia.pl 

NIP 669-132-26-42 REGON 321414820. 

Szczegółowy program warsztatów znajduje się na naszej stronie 

www.spektrum-szkolenia.pl   

Coaching to elastyczne rozwiązanie 
     dostosowane do konkretnych potrzeb 
Twojej firmy i Ciebie 

 Zapraszamy Ciebie na szkolenie w formie warsztatu, na którym dowiesz się o coraz bardziej 
popularnym stylu kierowania, jakim jest coachingowy styl zarządzania.  

Celem szkolenia jest pokazanie metody coachingu oraz technik i sposobów jej wykorzystania   
w codziennej pracy menedżera, w takim wymiarze, aby proces kierowania uczynić łatwiejszym  

a komunikację z pracownikiem efektywniejszą i przyjemniejszą. 
 Uczestnicząc w warsztacie dowiesz się, czym jest a czym nie jest coaching.  

Zaprezentujemy Ci specyfikę wykorzystania coachingu w organizacji. Poznasz, czym charakteryzuje 
się coaching, w jakich sytuacjach zawodowych może być śmiało stosowany oraz w jaki sposób może 

zwiększyć efektywność pracowników i jak rozwinąć ich potencjał.  
Zademonstrujemy Ci modele prowadzenia sesji coachingowej, które z powodzeniem będzie można 

wykorzystać w firmie, a jeśli tylko zechcesz to pod okiem trenera sam osobiście wypróbujesz  
te modele na sesjach mentorskich. Udział w szkoleniu, poza tym, umożliwi Ci zrozumienie swoich  

typowych relacji w sytuacjach społecznych i pracowniczych oraz pozwoli Ci nauczyć się 
efektywniejszej komunikacji, która jest kluczową kompetencją w pracy menedżera.  

Poza tym doznasz przyjemności panowania nad swoimi emocjami podczas treningu relaksacji,  
po to aby w stresujących warunkach odnaleźć równowagę. 

  
Dlatego więc podejmij decyzję i weź aktywny udział w warsztacie aby nauczyć się  

coachingowo zarządzać. 
 

 

Terminy warsztatów:  
 I zjazd – 28.02-01.03.2015 

II zjazd – 21.03-22.03.2015 

III zjazd – 28.03-29.03.2015 

IV zjazd – 11.04-12.04.2015 

 

Czas trwania:  

sobota –  9.30-17.30 

n iedzie la –  9 .30-14.30 

 

Dodatkowo w ofercie:  

Materiały szkoleniowe + CD; 

catering, lunch (w soboty), certyfikat 

ukończenia warsztatu 

 

Miejsce:   

IDPB 

ul.  Zwyc ięstwa 126, Koszal in  

 

Zapisy:  

Tel. 697 709 556 

Tel. 535 895 551 

biuro@spektrum-szkolenia.pl 
 

 

Tel. 697 709 556 
Tel. 535 895 551 

http://www.spektrum-szkolenia.pl/
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