
Narzędzia coachingowe w pracy managera

CEL KURSU 

Jakie możesz użyć narzędzia coachingowe w codziennej pracy?
Jak usprawnić komunikacje z pracownikami?
Jak jeszcze możesz przygotować się do rozmowy oceniającej, rozmowy rozwojowej? 
Jak inaczej możesz prowadzić takie rozmowy z pracownikami?

ADRESACI, zapraszamy:

 managerów
 trenerów
 coachów
 osoby chcące podnieść swoje kompetencje managerskie

W PROGRAMIE

1. Narzędzia do komunikacji z grupą -
 jak prowadzić skuteczne i efektywne spotkania, zebrania. 
 Jak wyciągać wnioski i określać daty brzegowe
 Jak stawić zadania i skutecznie je realizować wspólnie z zespołem

2. Narzędzia do rozmowy indywidualnej -
 narzędzie do prowadzenia rozmowy i zdobywania wartościowych informacji
 jak pytać, żeby ruga strona chciała mówić
 jak słuchać, żeby zrozumieć drugą stronę
 jak radzić sobie z trudnymi odpowiedziami

Warsztaty prowadzone będą miedzy innymi z zastosowaniem metody Points of You opartej 
o  pracę z metaforą, symbolem i słowem. 

CZAS TRWANIA - 3h

OSOBY PROWADZĄCE

Anna Lewecka-Olech
Uprawnienia:  dyplom magistra  psychologii  Uniwersytetu Śląskiego, Certyfikowany Coach
ICF,  trener  biznesu,  absolwentka  Szkoły  Trenerów  Metrum i  Pracowni  Elżbiety  Sołtys,
ukończyłam  także podyplomowo Interwencję  Kryzysową  na  Uniwersytecie  Jagiellońskim.
Jestem Certyfikowanym Praktykiem Points Of You.



Doświadczenie:  Od  kilku  lat  pracuję  w  branży  HR,  zdobywając  doświadczenie  także  
w środowisku międzynarodowym. Obecnie zajmuję stanowisko managera w firmie doradczo-
personalnej HPR Group Sp. z o.o. Posiadam bogate doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu
projektów szkoleniowych,  a  także  w  sprzedaży  i  marketingu,  związane  m.in.  z  usługami
szkoleniowymi,  outdoorowymi,  doradztwem,  organizacją  kursów,  konferencji,  koncertów  
i imprez masowych.

Specjalizuję się przede wszystkim w prowadzeniu szkoleń z kompetencji miękkich i tematyki
HR.  Na  co  dzień  jako  trener  pomagam rozwijać  umiejętności  interpersonalne,  odkrywać
motywację i zmieniać  dotychczasowy sposób komunikowania  się  na efektywniejszy.  Cenię
wiedzę  grupy,  stawiam  na  działanie  i  pomagam  nabyć  umiejętności  ułatwiające  
i usprawniające pracę. Uczestnicy szkoleń cenią mnie  za profesjonalne  podejście do pracy,
przekazywanie  wiedzy poprzez praktyczne ćwiczenia,  uważność i elastyczność oraz dobry
kontakt z grupą. Współpracuję z instytucjami i firmami na terenie całego kraju. Coachingiem
zainteresowałam się jeszcze na studiach, gdy szukałam sposobu pomocy ludziom w przejściu
przez życiowe kryzysy.

W wolnym czasie zawsze wybieram aktywny wypoczynek.  Moja pasją są podróże, taniec,
spinning i nurkowanie.

Izabela Kluzek
Uprawnienia:  Certyfikowany  Coach ICF  ACC,   Trener  Biznesu,  Certyfikowany  Praktyk
Points of You, ukończyła także liczne szkolenia z obszaru HR.
Zawód: Certyfikowany Coach ICF  ACC, Trener,  HR Interim Manager
Doświadczenie:   Jestem  dyrektorem  zarządzającym  HPR  Group  oraz  certyfikowanym
Coachem ICF na  poziomie  ACC,  ukończyłam szkołę  trenerską,  a  także  liczne  szkolenia  
z obszaru HR. Prowadzę executive i business coaching, jak i coaching grupowy. W swojej
pracy wykorzystuję narzędzia kilku szkół, które dostosowuję do potrzeb i percepcji klienta.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w firmie doradczo-szkoleniowej.  Przez okres ponad
10 lat  zajmowałam się zarządzaniem zespołem konsultantów i trenerów, pełniłam również
funkcje  managera  projektów  jak  również  w  organizacjach  rolę  HR  Managera.  Jestem
trenerem  z  zakresu  umiejętności  managerskich  oraz  zarządzania  zasobami  ludzkimi,  
a szczególnie bliskie są mi aspekty rozwoju pracownika w organizacji.

ORGANIZACJA

17 listopada 17:00-20:00
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Łódź, ul. Rewolucji 52, sala H006

Warsztat organizowany jest we współpracy z HPR GROUP http://hprgroup.pl/

Warsztat odbędzie się po zebraniu grupy 12 osobowej. 
Prosimy o podanie maili zwrotnych i numerów telefonów.


