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Tydzień niesamowitej przygody. Kameralna grupa osób
pragnących wejść na kolejny poziom własnego rozwoju
zawodowego i osobistego. Podążymy drogą poznawania
siebie, zmian i momentów aha według programu rocznej
szkoły trenerów „Leaders are Trainers”.

„Są takie momenty w naszym życiu, że albo dochodzimy
do ściany, albo potrzebujemy wspiąć się na wyższy
poziom. Zastanawiamy się co się zadziało w naszym życiu,
że taka potrzeba się pojawia. Dla mnie osobiście Szkoła
Trenerów stała się objawieniem i wybawieniem. Dziękuję.”
„Co mogę powiedzieć o LAT? Przede wszystkim spełniłam
swoje wielkie marzenie. Zmieniając profil zawodowy
utwierdziłam się w tym, że bycie coachem, trenerem to
jest to co kocham, co przynosi mi największą satysfakcję.
Praca z ludźmi, towarzyszenie im w ich drodze do
realizacji marzeń i celów to moje ‘po co’.”
„Teraz właśnie uświadamiam sobie jaka ze mnie szczęścia

🍀 Jako absolwentka elitarnej szkoły trenerów,
kształconych według metodyki Beaty obserwuję na co
dzień skuteczność tych narzędzi. Beata, dzięki Tobie
wchodzę na rynek trenerski wyposażona w najlepsze
narzędzia. Polecam w 100%. Ta inwestycja się zwraca!!!”
Dotarłam do końca jednej z najlepszych przygód w moim
życiu, dobrze że ta przygoda wejdzie niebawem na jeszcze
wyższy poziom. Bycie liderem trenerem wg metodyki
Momentum to dla mnie wielkie wyróżnienie. Zdaję sobie
sprawę z odpowiedzialności, dlatego pilnie wdrażam

• Trenerski program dla liderów, którzy chcą skutecznie
prowadzić swoje zespoły, projekty, merytoryczne
spotkania i programy rozwojowe.
• Rozwiązanie dla osób, które chcą mieć lepsze rezultaty
w pracy
z innymi:
przedsiębiorcy,
sprzedawcy,
negocjatorzy, mediatorzy, prawnicy.
• Społeczność liderów-trenerów, którzy wspierają się,
budują wspólne projekty, razem rozwijają się.
• Nowe, lepsze rezultaty, za sprawą Momentum Method
nastawionej na to, żebyś jako lider czy trener był bardziej
skuteczny i osiągał lepsze rezultaty.
• Praktyczne narzędzia z obszaru: treningu kompetencji,
treningu
mentalnego,
procesu
grupowego,
przyspieszonego uczenia i biznesowej improwizacji.
• Przyspieszone uczenie się (wykorzystujemy metodę
accelerated learning).
• Program prowadzony przez Beatę Kapcewicz, twórcę
Momentum Method. Przez 18 lat wypracowała i wciąż
doskonali tę autorską metodę, która dziś jest doceniana
przez największe firmy w Polsce i zagranicą.

swoje nowe kompetencje w życie.”

„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.”

Stoisz przed ścianą i pytasz się „co dalej?” Masz za sobą doświadczenie zawodowe, przebyte
szkoły, kursy . Twoim atutem jest również doświadczenie życiowe. Wiesz doskonale, że możesz
osiągnąć coś więcej, gdy wyskoczysz z tradycyjnej pętli zawodowej i naturalnego trybu życia.

Właśnie na takich jak Ty czeka Leaders are Trainers.

Na jakim etapie rozwoju jesteś?
Być może rozwijasz się i czujesz że osiągasz kolejny,
ważny etap swojego życia.
Być może jesteś liderem, którego zespół doszedł albo
zaraz dojdzie do ściany.
Być może jesteś menedżerem, który wie, że starymi
metodami nie da się osiągnąć nowych rezultatów. A Ty
właśnie ich potrzebujesz.
Być może osiągnąłeś już w rozwoju, w życiu, w biznesie
wiele i chcesz tą wiedzą dzielić się z innymi.
Być może szukasz dla siebie nowej drogi, nowej opcji,
nowych możliwości.

Czy to już?
Czy nadszedł Twój moment, aby wyjść z pozycji ucznia,
zyskać miano trenera, nauczyciela, coacha, mentora,
mistrza? By wyciągnąć z innych to, co w nich najlepsze?
By dawać im siebie – swoją wiedzę, doświadczenie,
obserwacje z życia?
Nasz współczesny świat jak nigdy dotąd potrzebuje
mądrych, skutecznych i świadomych przywódców liderów gotowych dzielić się wiedzą, ludzi
posiadających potencjał, pragnących właściwie go
spożytkować.

Na naukę nigdy nie jest za późno.
Jeśli chcesz rozwijać innych musisz sam stale się
rozwijać. Właśnie w taki sposób, żeby być uczniem,
a zarazem mistrzem. Chcesz, aby o Tobie mówiono
skuteczny lider, skuteczny trener, chcesz odnosić
sukcesy w życiu zawodowym i osobistym. Możesz
osiągnąć jednak coś więcej, gdy wyskoczysz
z tradycyjnej pętli zawodowej i powtarzalnego trybu
życia.

Beata Kapcewicz
Master Trainer, Master Facilitator, Autor
programu Leaders are Trainers
Od blisko 20 lat towarzyszę ludziom w skutecznej drodze
wkraczania na wyższe poziomy w biznesie i w życiu.
W swojej karierze wykształciłam już setki trenerów,
mówców i coachów i liderów, którzy dziś z sukcesem
wnoszą wartość w życie innych ludzi a przy tym świadomie
kształtują kompetencje i postawy ludzi, których prowadzą.
Przez ten proces indywidualnie przeprowadzałam setki
osób i kilkadziesiąt tysięcy w grupach i zespołach.
Podejścia procesowego uczyłam się od Doroty Szczepan
Jakubowskiej z Grupy Trop. Do dziś jest moim mentorem
i inspiratorem. Byłam absolwentką pierwszej Szkoły
Trenerów Biznesowych Grupy TROP, a następnie jej cotrenerem i menti. Następnie uczyłam się od trenerów za
granicą, poznając accelerated learning i metodykę pracy
procesowej na dużych grupach. Jednocześnie zaczęłam
eksperymentować i tworzyć własne rozwiązania
i programy w ramach firm Architekci Karier, Librandt
i obecnie Momentum Way.
W ramach naszej autorskiej metodyki, z mojej strony
dodaję do procesu grupowego trening mentalny i trening
kompetencyjny oraz wiedzę o accelerated learning.

Bo teraz jesteś tu. Kończąc ten Program będziesz w zupełnie innym miejscu,
mentalnie i zawodowo.

Zapraszamy Cię do innowacyjnego projektu kreującego i skupiającego społeczność profesjonalnych
liderów-trenerów. Nie jest to szkolenie ani warsztat, ani akademia. To forma otwartego laboratorium,
trwającego tak długo, jak sam uznasz.
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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.
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Miejsce: Jaworowy Dwór (link >>>). Pęknie zagospodarowany, XVIIIwieczny szlachecki dworek zlokalizowany w samym sercu Mazowsza.
Doskonałe miejsce zarówno do pracy mentalnej jak i wypoczynku. Goście
mogą korzystać z basenu, jacuzzi, business spa wellness, stawu, pola
golfowego oraz rozległego parku pełnego tajemniczych zakątków.

[2] Comiesięczne webinary
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Trening mentalny.
Trening kompetencji.
Przyspieszone uczenie się (accelerated learning).
Zasady budowania szkoleń i spotkań procesowych.
Systemy, które ułatwiają uczenie się.
Warsztaty na małe i duże grupy.
Logistyka szkoleń.
Sprzedaż programów edukacyjnych, marka trenera.

8 spotkań - webinary w godzinach wieczornych.

Leaders Are Trainers INTRO-CAMP

cena specjalna

Cena zawiera:
• uczestnictwo w Programie,
• materiały edukacyjne,
• dostęp do społeczności on-line,
• dostęp do materiałów w ramach społeczności trenerskiej.
W cenę nie wlicza się kosztu dojazdu, noclegów i wyżywienia podczas
laboratorium oraz dodatkowych elementów, które mogą się pojawić
za zgodą uczestników.

Kontakt

Istnieje możliwość płatności w ratach.

Aneta Kaczmarek
Opiekun Programu
tel.: +48 605 827 719
a.kaczmarek@momentumway.com
www.momentumway.com/lat
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