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5-TA EDYCJA
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+ comiesięczne webinary
+ 3-dniowe warsztaty (październik, listopad, luty)
"LaT to ocean narzędzi do pracy trenerskiej,
by wydobywać z ludzi wszystko to co

16 dni intensywnych warsztatów pozwalających wejść
na kolejny poziom rozwoju zawodowego i osobistego
top menedżerów, liderów i trenerów podążających
drogą poznawania siebie, zmian i momentów aha.
Czy jesteś gotów dołączyć do nas?

najlepsze, po to wydobywać moce do
realizacji marzeń i sprawiać, by odnaleźli
radość i szczęście w drodze, którą wybrali."
"Śmiało mogę powiedzieć, że uczestnictwo
w tym Programie było jedną z najlepszych
decyzji w moim życiu."
"Po, a właściwie już w trakcie LaT wszystko:
praca, świat, życie jest inne. Nabiera tempa,
energii, kolorów ale choć może to dziwne
wyciszenia spokoju i uważności."
"Trening Beaty i Joasi to nowa epoka
szkolenia, przełomowa, to przyszłość w
kontaktach międzyludzkich. Temu komu
zależy na sobie, na człowieku, na lepszym
jego poznaniu i rozwoju polecam."
"Dzięki temu Programowi uzmysłowiłam
sobie jaką wartość stanowię dla samej
siebie i dla innych. Zrozumiałam też co

Trenerski program dla liderów, którzy chcą skutecznie
prowadzić swoje zespoły, projekty, merytoryczne
spotkania i programy rozwojowe.
Rozwiązanie dla osób pragnących osiągać lepsze
rezultaty: managerowie, dyrektorzy, przedsiębiorcy,
doradcy, negocjatorzy, mediatorzy, prawnicy.
Kameralna grupa (12-14 osób), mikro-społeczność
liderów-trenerów, którzy wzajemnie wspierają się,
budują wspólne projekty, razem rozwijają się.
Roczny program, który może trwać całe Twoje życie,
jeżeli dołączysz do otwartej społeczności trenerów
metodyki Momentum Method.
Przyspieszone uczenie się (korzystamy z zasad
accelerated learning).

stanowi siłę trenera, jak pracować aby
wnosić prawdziwą wartość w życie innych."

„Jedyne, czego możemy być dziś pewni, to niepewność”.
Bądź pewien, że po ukończeniu Leaders are Trainers
staniesz się lepszą, bardziej świadomą, pewną siebie osobą.

Dotarłeś do miejsca swoich osiągnięć. Stoisz przed ścianą i pytasz się „co dalej?”
Paradoksalnie nasz rozwój toczy się od ściany do ściany, od problemu do problemu, od
porażki do porażki. A jeżeli wszystko idzie dobrze i nie masz ani problemów ani porażek to
znaczy, że nie rozwijasz się. Właśnie na takich jak Ty czeka Leaders are Trainers.

Program LaT 5:
7-dniowe Laboratorium Procesowe
• Odkrywamy proces grupowy i zasady facylitacji procesowej.
• Doświadczamy elementów treningu interpersonalnego.
• Poznajemy różne style uczenia się i zasady w ramach
accelerated learning.
• Doświadczamy treningu mentalnego.
• Improwizujemy i uczestniczymy w wielu doświadczeniach
i eksperymentach.
• Praktykujemy mindfullness.
• Budujemy własną mikro-społeczność.

Comiesięczne webinary
• Trening mentalny.
• Trening kompetencji.
• Przyspieszone uczenie się (Accelerated Learning).
• Zasady budowania szkoleń i spotkań procesowych.
• Systemy, które ułatwiają uczenie się.
• Logistyka szkoleń.
• Sprzedaż programów edukacyjnych, marka trenera.

Weekendowe spotkania
• Projektowanie programów edukacyjnych.
• Systemowe podejście - tworzenie systemów w ramach
programów i modułów szkoleń.
• Warsztaty na małe i duże grupy.
• Narzędzia i techniki treningu mentalnego i kompetencyjnego.
• Narzędzia i rozwiązania metody Accelerated Learning.
• Logistyka trenerska, czyli zagadnienie trudne do
„ujarzmienia” przez trenerów.
• Improwizacja.
• Sprzedaż i modele biznesowe w edukacji.
• Doskonalenie tematów przepracowanych podczas
Laboratorium Procesowym i webinarów.
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