
Akredytowany 2,5-dniowy program, dzięki któremu:

- poznasz:  teorię Spiral Dynamic, Teorię Integralną Wilbera

  oraz Poziomy Rozwoju Przywództwa Kegana;

    - doświadczysz modelu 3-ch poziomów celów klienta 

       i nauczysz się z nim pracować;

         - wyodrębnisz swoje wartości osobiste i zawodowe;  

             - zrozumiesz poziom Twojego wpływu na innych;

                - zidentyfikujesz swój poziom świadomości

                    oraz związany z nim styl coachingu/zarządzania;

                       - zrozumiesz, rozwiniesz i poczujesz kompetencje

                            coachingowe na głębszym poziomie;

                              - zdobędziesz innowacyjne narzędzia 

                                  do pracy z klientami.

Turkusowy coach
           turkusowy lider

Miejsca i terminy:

 www.sedmo.pl
606-82-77-11

NAUKAETYKA

KOMPETENCJE

praca z wartościami
poznanie siebie

poziomy świadomości
przywództwo XXI

kompetencje coacha ICF
leadership coaching

 
    Trzy dni wyjątkowych, interaktywnych 
warsztatów, dzięki którym uczestnicy posze-
rzą swoją świadomość w trzech obszarach: 

New
Leadership

TM

Szkolenie w formie otwartej 
i zamkniętej

20 pkt



DR TATIANA 

KRAWCZYŃSKA-ZAUCHA

  PCC ICF 

 
      Kurs jest pierwszym w Polsce programem, który zaprasza uczestników do 
rozpoznania swojego poziomu pracy z innymi i umiejscowienia go na jednym z 
poziomów świadomości i przywództwa (Graves, Wilber, Kegan), wyciągnięcia 
kluczowych wniosków i zaimplementowania ich w swojej pracy coacha, trenera, 
menedżera i lidera. 

    W XX w. powstało wiele teorii opisujących rozwój 
psychologiczny zarówno jednostek, jak i społe-
czeństw pod różnymi kątami. Najbardziej znane to 
Spiral Dynamic Gravesa, czy Teoria Integralna Wilbera. 
Choć było ich więcej kluczowy jest fakt, że są one 
kompatybilne, nawzajem się uzupełniają, korelują ze 
sobą ukazując potrzebę, a nawet konieczność 
rozwoju każdego człowieka. Rozwój jednostki 
pociąga za sobą nowy model przywództwa opartego 
na partnerstwie (teoria Kegana) i stawia nowe 
wyzwania przed coachami pracujacymi z liderami. 

executive i biznes coach
trener, menedżer, mentor

Dyrektor ds. Etyki ICF Poland

 Co zyskujesz?   

    �Ř 3-dniowy program innowacyjnych warsztatów opartych 
         o teorie rozwoju świadomości i przywództwa

Ř nową świadomość siebie i swojej pracy

Ř nowe poziomy pracy z klientami i współpracownikami

Ř pogłębienie turkusowych kompetencji

Ř plan swojej drogi do mistrzostwa w coachingu

Ř zupełnie nowe narzędzia do pracy z klientami

Przyjdź, doświadcz, bądź zmianą!  Przyjdź, doświadcz, bądź zmianą!  

Miedzynarodowa
akredytacja 
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