WSB - Wyższe Szkoły Bankowe - Poznań

Strona 1 z 3

Od 11 lat Uczelnia numer 1 w Wielkopolsce

Coaching to moda
Jesteś ciekaw, czym jest coaching i jak może Tobie pomóc w rozwoju osobistym i zawodowym?
Chcesz wiedzieć, czym coaching różni się od innych dziedzin kształcenia?
Interesuje Cię, jak dzięki coachingowi możesz obudzić drzemiący w Tobie potencjał?
Jeśli odpowiedziałaś/-eś tak, to serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w debacie
oksfordzkiej "Coaching to moda".
Zapisz się już dziś! Wstęp jest bezpłatny!
Debata Oksfordzka jest sztuką prowadzenia dyskusji, prezentowania argumentów, wypowiadania
się i słownego pokonania przeciwnika, prezentującego stanowisko przeciwne. Polega na tym, że
dwa zespoły prowadzą spór na podany wcześniej temat.
Coaching to moda
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Ratajczaka 5/7
Sala 205
12 maja 2010 r.
godz. 16:00
Czy wiesz, że w Bankowej możesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych na kierunku Coaching
Uczestnicy debaty:
Justyna Błaszczyk - założyła Akademię Coachingu i Inspiracji, firmę szkoleniowo-coachingową z siedzibą
w Poznaniu, specjalizującą się w szkoleniach z umiejętności interpersonalnych i interkulturowych dla
klientów indywidualnych oraz dla klientów sektora publicznego i prywatnego.
Ukończyła szkołę coachingu w Londynie (The Coaches Training Institute), ma wiedzę na temat
Transformacji Kultury Organizacyjnej opartej na The Value Centre Richarda Baretta, Personal Insight
Workshop [Warsztaty o Indywidualnej Transformacji] autorstwa Trenerów z firmy McKinsey. Jej techniki
pracy nawiązują również do programów Positive Thinking and Practical Meditation [Pozytywne Myślenie i
Praktyczna Medytacja] oparte na filozofii Brahma Kumarris. Bezcenne doświadczenie w tej dziedzinie
zdobyła dzięki współpracy z The Centre for Inspired Leadership z siedzibą w Londynie.
Posiada umiejętność mediacji, które służą w rozwiązywaniu konfliktów i zmniejszaniu dystansu między
ludźmi. Słucha, pyta, zachęca do podejmowania wyzwań i co najważniejsze, głęboko wierzy w swoich klientów, przez co osiągane
rezultaty często przekraczają oczekiwania. Justyna jest członkinią International Coach Federation (ICF).
Kontakt
Magdalena Giec - magister filologii romańskiej, absolwentka MBA Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu oraz Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończyła The Art and Science of
Coaching- program stworzony przez Erickson College International z Vancouver mający
akredytację ICF.
Wykładowca i trener Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, life coach, trenerka technik
pamięciowych, koncentracji i relaksu. Posiada 10-letnią praktykę w prowadzeniu zajęć i
warsztatów na studiach wyższych, studiach podyplomowych oraz szkoleń i treningów.
Jest specjalistką w dziedzinie rozwoju osobistego z zakresu nowoczesnych technik uczenia się oraz doskonalenia miękkich
umiejętności w biznesie (m.in. autoprezentacja, komunikacja, myślenie kreatywne, zarządzanie energią).
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Magda łączy doświadczenie dydaktyczne wykładowcy z wrażliwością coacha. Zafascynowana możliwościami ludzkiego ciała, umysłu
i ducha, uczy szacunku do swoich talentów, zaufania do wewnętrznej mądrości oraz cierpliwości w przekraczaniu kolejnych granic.
Jej motto : Uczynić niemożliwe możliwym, możliwe łatwym, łatwe eleganckim.
Kontakt
Bożena Grabowska - trener biznesu, konsultant, coach. Pedagog medialny z wykształcenia, Ukończyła
Szkołę Trenerów Biznesu w Krakowie oraz studia w zakresie Psychologii w zarządzaniu. Posiada certyfikat
International Coach Community (ICC). Posiada uprawnienia mediatora sądowego.
Właściciel firmy ARDEA consulting. Od 2000 roku zajmuje się prowadzeniem kluczowych klientów, zarządza
zespołem konsultantów i trenerów.
Zarządza projektami szkoleniowymi, w tym koordynuje projekty szkoleniowe dofinansowane z UE
Europejski Fundusz Społeczny - (Menedżer III Millennium, Kobieta-profesjonalny sprzedawca firmy
miniMAL, Zarządzanie zespołem w dobie zmian gospodarczych). Współautor projektu Doradca zawodowy
we współpracy z Wielkopolską Izbą Eksporterów Importerów i Kooperacji dla sieci KIGNET.
Specjalizuje się w rozwijaniu umiejętności osobistych, menedżerskich, coachingu indywidualnym.
Prywatnie interesuje się diagnozą systemów rodzinnych i organizacyjnych, masażem polinezyjskim Ma-Uri, tańcem, kuchnią chińską
i aranżacją wnętrz.
Kontakt
Monika Łagodzińska - ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, MBA Management for Central and
Eastern Europe w Niemczech , Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Agencji Rozwoju Gospodarczego
i Studia podyplomowe z Coachingu na WSB w Poznaniu oraz kursy z zarządzania projektami i KAIZEN.
Jej kariera zawodowa związana jest z budowaniem i zarządzaniem zespołami, tworzeniem struktur oraz
procesami organizacyjnymi w różnych wymiarach: poprzez tworzenie i optymalizację biznesu, usprawnianie
pracy oraz ogólnie pojętą poprawę aktualnego stanu funkcjonowania firmy i obsługi klienta wewnętrznego.
W swojej 10-letniej karierze zawodowej wielokrotnie wdrażała w życie projekty nowych rozwiązań
biznesowych, dokonując następnie ich regularnego przeglądu i wprowadzając kolejne usprawnienia
(continues improvement).
Rozmiłowana w coachingu i chęci rozpowszechniania idei powołała do życia Klub Coacha Poznań. Potrzeba krzewienia wiedzy
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zaowocowała zaś utworzeniem Fundacji Kształcenia Ustawicznego Peritia. Monika jest ciekawa
nowych wyzwań, świata, wierzy w ludzi i w ich potencjał. Prywatnie kocha taniec, dobre kino i książki.
Kontakt
Błażej Kliks - prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki cudownych dzieci. Miłośnik fotografii, zwłaszcza
górskiej i portretowej. Amator jazdy na rolkach i rodzinnego squasha.
Absolwent Politechniki Poznańskiej. Zawodowo inżynier automatyk, projektant systemów, programista.
Koordynator zadań i samodzielny kierownik projektów o charakterze inwestycyjnym w branży dużych
budynków i zakładów produkcyjnych.
A w ramach własnej firmy SKILL-K także trener biznesu (studia licencjackie i podyplomowe z zakresu
Psychologii zarządzania, Zarządzania Projektami, Akademii Trenera i Coachingu WSB w Poznaniu) i
certyfikowany coach ICC.
Aktualnie w trakcie przygotowań do podjęcia działań o charakterze mediacji rodzinnych (Podyplomowe
Studium Rodziny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Zafascynowany literaturą pomagającą poznać samego siebie i
drugiego człowieka. Ciekawy wszystkiego, co pomaga w rozwoju dla dobra ludzi i otaczającego nas mikro i makrokosmosu
Myśl przewodnia - Na miły Bóg, życie nie po to tylko jest, by brać, życie nie po to, by bezczynnie stać, i aby żyć, siebie samego
trzeba dać.
Kontakt
Michał Lisiecki - ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Od czasów studiów w 1996 roku
interesuje się zagadnieniami szeroko pojętej psychologii. Z wielkim zapałem wstąpił na podyplomowe
studia Coachingu na WSB, które ukończył w 2009 roku.
Zwolennik poglądów Roberta B. Cialdiniego, Marcusa Buckinghama i Spencera Johnsona w zakresie
kontaktu człowieka z samym sobą oraz innymi ludźmi. Badacz skuteczności metod NLP oraz tzw.
Komunikatu Otwartego.
Wierzy w siłę inspirujących historii zawartych w książkach i filmach - idealnych do wykorzystania jako ważne narzędzie pracy
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coacha. Zdobywa również wiedzę dotyczącą wywierania wpływu społecznego.
Zawodowo menedżer eksportu w firmie produkcyjnej. Na co dzień ma kontakt z wielokulturową mieszanką klientów, dzięki którym
uczy się indywidualnego podejścia do każdego człowieka. Prywatnie kinoman i żeglarz.
Kontakt
Bartomiej Roszak - pracuje jako koordynator działu Back Office dla dużego operatora
telekomunikacyjnego, weekendami studiuje na WSB w Poznaniu finanse i rachunkowość. Razem ze
znajomymi otwiera firmę zajmującą się promowaniem stron www.GENTELMEN.NET.
Dzięki coachingowi złamał ograniczające go mury i zaczął żyć pełnią życia. Jest otwarty na nowe wyzwania
i doświadczenia. Z każdej chwili stara się wyciągnąć to, co dla niego najlepsze.
Od dziecka miłośnik aktywnego uprawiania sportu (trenował piłkę nożną, karate, brazylijskie jiu jitsu,
wspinaczkę górską, MMA, Thai Boxing). Ostatnio zafascynowany myślistwem i footballem amerykańskim.
Swoją odwagą i determinacją chce sprawić, by nikt nigdy nie poddał się na drodze do realizacji swoich marzeń.
Myśl przewodnia - "Poznawanie granic ludzkich możliwości kompletnie mnie nie interesuje. Po prostu, nie lubię tracić czasu na
poznawanie rzeczy, które w mojej opinii nie istnieją."
Kontakt
Partnerzy:

www.poznan.wsb.pl
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