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Autor
Tomasz Dulewicz – (ur. 1982 r.) menedżer,
trener

i

coach.

Absolwent

zarządzania

i marketingu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Absolwent Szkoły Profesjonalnego Coachingu.
Autor ćwiczeń szkoleniowych, gier, symulacji
i publikacji z zakresu budowania zespołów,
komunikacji, zarządzania i coachingu.
Współpracował z wieloma małymi,
średnimi i dużymi firmami (np. Bahlsen,
Aegon, BP Europa).
Lubi uczyć poprzez praktykę, toteż
stosuje podczas szkoleń wiele praktycznych
ćwiczeń, symulacji i gier. Ciągle je tworzy,
a wybrane udostępnia w Sklepie Trenera.
Jako trener dokłada wszelkich starań, aby uczestnicy szkolenia opanowali
praktyczne umiejętności w oparciu o swoje indywidualne predyspozycje. Stosuje
aktywne metody uczenia oraz czerpie ze swojego doświadczenia w prowadzeniu
coachingu.
Z jednej strony troska, opiekuńczość, zaufanie, wyrozumiałość a z drugiej
konkretność, rzetelność, stanowczość i precyzja w działaniu – to hasła które
przyświecają mu w pracy trenera oraz autora ćwiczeń i gier szkoleniowych.
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motywacji do bycia wytrwałym.
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potencjalnych zmian i sposobów reagowania na nie.
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szkoleniowej. Inicjuje również proces oddalania się poszczególnych jednostek od grupy.
Podkreśla niezależność oraz indywidualizm każdego uczestnika szkolenia.
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Wstęp
Publikacja Początek i koniec. Materiały szkoleniowe i coachingowe składa się
z dwóch części. Pierwsza zawiera 16 ćwiczeń szkoleniowych. Druga 15 ćwiczeń
coachingowych. Ćwiczenia te są bardzo przydatne podczas rozpoczynania i kończenia
szkolenia. Dotyczą takich zagadnień jak:
-

Aktywne rozpoczęcie szkolenia;

-

Angażowanie osób już od pierwszych chwil szkolenia;

-

Budowanie otwartości i zaangażowania;

-

Łączenie indywidualnych celów szkoleniowych z grupowymi;

-

Zapobieganie plotkom i konfliktom w grupie szkoleniowej;

-

Zwiększanie pewności siebie i angażowanie wycofanych uczestników
szkolenia;

-

Sporządzanie praktycznego kontraktu;

-

Podsumowanie nabytej wiedzy i umiejętności;

-

Zachęcanie do praktycznego stosowania po szkoleniu wiedzy ze
szkolenia;

-

Przygotowanie

uczestników

szkolenia

do

samodzielnego

rozwiązywania napotykanych trudności po szkoleniu.
Ćwiczenia

szkoleniowe

z

pierwszej

części

publikacji

składają

się

z następujących elementów: cel i opis, materiały pomocnicze, szacowany czas trwania,
proponowana liczba uczestników, przebieg, wskazówki dla prowadzącego. Dodatkowo
część ćwiczeń posiada załączniki, na które składają się materiały teoretyczne,
instrukcje, formularze dla trenera oraz uczestników szkolenia.
Ćwiczenia

coachingowe

z

drugiej

części

publikacji

składają

się

z następujących elementów: cel, przebieg, szacowany czas trwania, proponowana liczba
uczestników, oraz formularze przeznaczone dla uczestników szkolenia (lub coachingu
grupowego).
Ćwiczenia coachingowe przeznaczone są do prowadzenia coaching grupy
szkoleniowej. Mogą też być stosowane podczas coachingu grupowego. Ze względu na
grupowy charakter ćwiczeń, nie nadają się do stosowania podczas coachingu
indywidualnego.
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Wybrane publikacje Tomasza Dulewicza
Książki w wersji elektronicznej (ebooki):

Więcej informacji o publikacjach na stronie internetowej:
www.sklep.trenera.pl
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