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Miejsce: Hotel Hubertus, Rzeszów, ul. Mickiewicza 5 (http://www.hubertus.rzeszow.pl/ ) 

Termin: czwartek  17 listopada 2016 roku, godz. 17:30 – 20:30  

Temat spotkania:  
 

 

Action Learning czyli sztuka prowadzenia coachingu 

zespołowego 
 

Action Learning to, metoda wspierania rozwoju osobistego i 

profesjonalnego stworzona przez Reginalda Revansa. Nazywana bywa 

coachingiem zespołowym, gdyż jej główne założenie to eksploracja 

potencjału zespołu dla celów postawionych przez jednego, podczas 

każdej sesji innego, członka zespołu. Zespół Action Learning ma 

charakter stałej grupy, która spotyka się cyklicznie i wykorzystując 

zjawisko synergii wspiera poszczególnych członków. Istotną rolę w 

efektywnym funkcjonowaniu zespołu odgrywa Doradca Action 

Learning – profesjonalnie przygotowany facylitator, który animuje 

funkcjonowanie zespołu i czuwa nad skutecznością uczenia się grupy. 

Proponowane szkolenie ma na celu przygotowanie jego uczestników 

do pełnienia tej roli. Naszą ofertę kierujemy do coachów, trenerów, 

konsultantów, doradców zawodowych, liderów, specjalistów HRM oraz 

osób innych zainteresowanych stosowaniem techniki Action Learning w 

swojej pracy. Podczas szkolenia uczestnicy:  

1. Otrzymają niezbędną wiedzę na temat genezy i mechanizmu 

funkcjonowania Action Learning  

2. Będą mieli okazję zobaczyć sesję Action Learning oraz wystąpić w 

roli Prezentera lub Członka Zespołu  

3. Poznają walory Action Learning stosowanego do realnych 

wyzwań i projektów  

4. Uzyskają informację na temat możliwości zastosowania tej metody 

w organizacji  
 

 

 

 

 

http://www.hubertus.rzeszow.pl/


Osoba Prowadząca:   Nina Dragosz 

 

 
 

Nina jest trenerem i konsultantem zarządzania, coachem oraz trenerem 

przedsiębiorczości. Przez wiele lat zarządzała personelem pracując na 

stanowiskach kierowniczych, prowadząc własną działalność gospodarczą, 

kreując środowiska rozwojowe. Założycielka GT Mentor. Nieodmiennie 

pasjonują ją ludzie występujący w relacjach zawodowych i osobistych, Ich 

uczenie się i rozwój. Jako trener projektuje i prowadzi zajęcia dla 

menedżerów. Jako coach z sukcesami współpracuje z menedżerami różnych 

branż poszukującymi nowych form rozwoju. Od wielu lat prowadzi też zajęcia 

dla innych trenerów, coachów, liderów oraz mentorów.   

 

Zapisy na uczestnictwo tylko na stronach wydarzenia: 

http://competit.pl/w/1608/ 
 

Spotkanie jest przewidziane na maksymalnie 25 osób, Decyduje kolejność zgłoszeń!  

 

Zapraszam serdecznie! 

Jarek Cupryś 

Koordynator Podkarpackiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK 

Tel. +48 502 13 26 66, podkarpacki@matrik.pl 
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