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z możliwością rozwoju osobistego?
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Wakacje z rozwojem osobistym
ŚWIADOMOŚĆ – CEL – DZIAŁANIE
DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM OSOBISTYM
To jedyne w swoim rodzaju warsztaty rozwoju osobistego.
Model pracy łączy najlepsze praktyki szkoleniowe, narzędzia
psychologiczne i techniki coachingowe.
Wszystko po to, aby nie tylko zwiększyć Twoją świadomość siebie
i stworzyć indywidualny plan rozwoju i realizowania spójnych
z wartościami celów, ale też wyposażyć Cię w niezwykle przydatne
narzędzia skutecznego i satysfakcjonującego działania.
Prowadzący:
Dawid Bałutowski
Elżbieta Cwynar-Budzińska

Termin
19 – 23 lipca 2016 r.

Cena:
1300 zł

Jeżeli chcesz...
lepiej poznać siebie,
przyjrzeć się swoim wartościom, celom, wizji i rolom, które pełnisz w życiu
prywatnym i zawodowym,
lepiej definiować i realizować cele, motywować się, zarządzać swoim czasem w
zgodzie ze swoimi wartościami i potrzebami,
rozpoznać swoje wewnętrzne gremliny i nauczyć się je poskramiać,
zwiększyć swoją skuteczność w działaniu i poczuć, że Twoje działania są Twoim
własnym, świadomym wyborem,
poznać skuteczne sposoby radzenia sobie z przeszkodami i trudnościami,
poznać fantastycznych ludzi i udać się z nimi w podróż, jaką jest rozwój osobisty…

… to te warsztaty są dla Ciebie!

Zapisy i informacje organizacyjne:

Informacje merytoryczne:

Miejsce warsztatów:

Lucyna Bzowska

Dawid Bałutowski

Zielonka ( 30 km od Poznania)

l.bzowska@klanza.org.pl
Tel. 608 091 447

dawid.balutowski@grupapbe.pl
Tel. 503 024 749

Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny
www.lzdmg.com.pl

Wakacje z rozwojem osobistym
TRENING ASERTYWNOŚCI
DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH
ROZWOJEM OSOBISTYM,
CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA KLANZA
Termin
25 – 29 lipca 2016 r.

Prowadzący:
Dawid Bałutowski

Cena:
850 zł

Jeżeli chcesz...
lepiej poznać siebie,
przyjrzeć się swoim relacjom
popracować nad tym, żeby związki z innymi dawały Ci jeszcze więcej
satysfakcji,
poczuć się lepiej z innymi i sobą samym,
nauczyć się uczciwego wywierania wpływu na innych,
poznać narzędzia i techniki asertywnego działania,
zmienić swój sposób myślenia na taki, który będzie Cię wspierał i
dodawał sił,
poznać fantastycznych ludzi i udać się z nimi w podróż, jaką jest rozwój
osobisty…

… to te warsztaty są dla Ciebie!

Zapisy i informacje organizacyjne:

Informacje merytoryczne:

Miejsce warsztatów:

Lucyna Bzowska

Dawid Bałutowski

Zielonka ( 30 km od Poznania)

l.bzowska@klanza.org.pl
Tel. 608 091 447

dawid.balutowski@grupapbe.pl
Tel. 503 024 749

Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny
www.lzdmg.com.pl

Wakacje z rozwojem osobistym
MISTRZOWSKIE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
DLA TRENERÓW, ANIMATORÓW ORAZ CZŁONÓW
I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA KLANZA

Cele szkolenia:
przygotowanie uczestników do prowadzenia wystąpień publicznych (w tym spotkań,
lekcji,warsztatów i wykładów) w sposób profesjonalny, ciekawy i inspirujący,
dostarczenie wiedzy i technik uatrakcyjniających prowadzone wystąpienia,

doświadczenie wystąpienia publicznego przed kamerą,
dostarczenie informacji zwrotnych dotyczących mocnych stron i obszarów do
rozwoju w zakresie wystąpień publicznych.

Prowadzący:
Dawid Bałutowski

Termin
3 - 7 sierpnia 2016 r.

Cena:
750 zł

Ramowy program szkolenia:
autoprezentacja i pierwsze wrażenie,
komunikacja niewerbalna i jej znaczenie,
jak świetnie zacząć i świetnie zakończyć,
jak sprawić, żeby ludzie CHCIELI nas słuchać,
nie nudź! Fascynuj!
storytelling - chcemy słuchać opowieści,
wystąpienia publiczne w praktyce,
wystąpienia publiczne – dobre praktyki,

Zapisy i informacje organizacyjne:

Informacje merytoryczne:

Miejsce warsztatów:

Lucyna Bzowska

Dawid Bałutowski

Złoty Potok - Janów

l.bzowska@klanza.org.pl
Tel. 608 091 447

dawid.balutowski@grupapbe.pl
Tel. 503 024 749

Ośrodek Szkoleniowy
www.osrodek.womczest.edu.pl

Wakacje z rozwojem osobistym
ŚWIADOMOŚĆ – CEL – DZIAŁANIE
DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM OSOBISTYM
To jedyne w swoim rodzaju warsztaty rozwoju osobistego.
Model pracy łączy najlepsze praktyki szkoleniowe, narzędzia
psychologiczne i techniki coachingowe.
Wszystko po to, aby nie tylko zwiększyć Twoją świadomość siebie
i stworzyć indywidualny plan rozwoju i realizowania spójnych
z wartościami celów, ale też wyposażyć Cię w niezwykle przydatne
narzędzia skutecznego i satysfakcjonującego działania.
Prowadzący:
Dawid Bałutowski

Termin
22 - 26 sierpnia 2016 r.

Cena:
850 zł

Jeżeli chcesz...
lepiej poznać siebie,
przyjrzeć się swoim wartościom, celom, wizji i rolom, które pełnisz w życiu
prywatnym i zawodowym,
lepiej definiować i realizować cele, motywować się, zarządzać swoim czasem w
zgodzie ze swoimi wartościami i potrzebami,
rozpoznać swoje wewnętrzne gremliny i nauczyć się je poskramiać,
zwiększyć swoją skuteczność w działaniu i poczuć, że Twoje działania są Twoim
własnym, świadomym wyborem,
poznać skuteczne sposoby radzenia sobie z przeszkodami i trudnościami,
poznać fantastycznych ludzi i udać się z nimi w podróż, jaką jest rozwój osobisty…

… to te warsztaty są dla Ciebie!

Zapisy i informacje organizacyjne:

Informacje merytoryczne:

Miejsce warsztatów:

Lucyna Bzowska

Dawid Bałutowski

Zielonka ( 30 km od Poznania)

l.bzowska@klanza.org.pl
Tel. 608 091 447

dawid.balutowski@grupapbe.pl
Tel. 503 024 749

Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny
www.lzdmg.com.pl

