
PIĄTEK 9 MAJA  

8.00-9.00  rejestracja uczestników 

9.00-9.15  rozpoczęcie konferencji 

WYKŁADY 

9.15-9.50   Komunikacja TransformującaTM - czyli jak jakośd komunikacji wpływa na jakośd    
  życia? mgr inż. Piotr Podgórski 

9.50-10.25  Epidemia efektywnego uczenia (się) w polskiej szkole. mgr Katarzyna Rybczyoska  

10.25-11.00  Model "Homo Creator" - jak wspierad klienta w uruchamianiu osobistego    
  potencjału? dr Lidia D. Czarkowska 
11.00-11.15  przerwa kawowa 

11.15-11.50  Coaching tożsamości. dr Łukasz Marciniak 

11.50-12.25  Jak rozwijad potencjał ucznia w szkole, czyli wybrane kompetencje coachingowe    
  dla nauczyciela. mgr Lilianna Kupaj 

12.25-13.00  Rozwój talentów w organizacji - projekt doradczy. mgr  Bożena Wujec 

13.00-14.00  lunch 

PANEL DYSKUSYJNY 

14.00-15.00  Nauka w coachingu, trenerstwie, doradztwie.   

WARSZTATY 

15.00-18.00  Model "Homo Creator" - coachingowe narzędzia do pracy z klientem. dr Lidia D. Czarkowska 

  Zastosowanie kompetencji coachingowych w pracy nauczyciela, pedagoga szkolnego.   
  mgr Lilianna Kupaj 

  Poczucie własnej tożsamości w pracy trenera - warsztat pracy z metaforą.    
  mgr Katarzyna Rybczyoska 

  Wykorzystanie modelu Coaching StepsTM w realizacji procesu coachingowego. dr Łukasz Marciniak 

  Planowanie kariery zawodowej i zawody przyszłości. mgr Dorota Kostrzewa 

  Kreatywny stereotyp. Jak możesz zrobid to inaczej i co wtedy z tego możesz mied?    
  mgr inż. Piotr Podgórski  

SOBOTA 10 MAJA 

9.00-9.15  rozpoczęcie konferencji 

 

WYKŁADY 

9.15-9.50   Metody aktywizacji twórczości/generowania pomysłów w coachingu. dr Marzena Mazur 

9.50-10.25  Kompetencje profesjonalnego trenera. dr Małgorzata Sidor-Rządkowska 

10.25-11.00  Etyka i zasady profesjonalizmu w coachingu. dr Adam Aduszkiewicz 
 
11.00-11.20  przerwa kawowa 

11.20-11.55 Zgrany zespół, czyli jaki? Czego biznes może nauczyd się od muzyki. mgr Joanna Chmura, 
  mgr Michał Kubik 

11.55-12.30 Doradca, trener, coach - działanie we wspólnym kierunku, dr Aleksandra Stankiewicz 

PANEL DYSKUSYJNY 

12.30-13.30  Radosna twórczośd i kreatywnośd vs. etyka w coachingu, trenerstwie, doradztwie.   

13.30-14.30  lunch 

WARSZTATY 

14.30-17.30  Coaching i doświadczenie filozoficzne. dr Adam Aduszkiewicz 

  Trudne sytuacje w pracy trenera. Jak do nich nie dopuścid? Jak sobie z nimi radzid? 
  dr Małgorzata Sidor-Rządkowska 

  Metody aktywizacji twórczości/generowania pomysłów w coachingu - dwiczenia.  
  dr Marzena Mazur 

  Coaching dla młodzieży - jak motywowad młodzież do planowania kariery i rozwoju 
  zawodowego. mgr Dorota Górecka 

  Team Coaching - droga do spektakularnych wyników zespołu. Wyjątkowe  
  narzędzia w pracy z zespołami. mgr Joanna Chmura, mgr Michał Kubik 

  Coach, trener, doradca - gdzie jaka rola? dr  Aleksandra Stankiewicz 

17.30-18.00 zakooczenie konferencji 
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