WIELKOPOLSKI KLUB
TRENERÓW ZARZĄDZANIA
MATRIK

Termin: 15 maja 2018

Stow arz yszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

Miejsce:

Wyższa Szkoła Bankowa ul. Powstańców Wielkopolskich 2A

Termin:

15.05.18 (wtorek), godz. 17:30 – 21:00
17:30 - 17:45 CAFE MATRIK
Networking i integracja uczestników, przy kawie i słodkim poczęstunku
17:45 – 20:30 EDU MATRIK
Prelekcja, warsztat prowadzony przez Ankę Łozę-Dzidowską
20:30 – 21:00 FINAL MATRIK
Sesja pytań i odpowiedzi
Ewaluacja i podsumowanie spotkania

Koszt
uczestnictwa:
Opis i
zgłoszenia:

- 30 zł
- Członkowie Stowarzyszenia MATRIK bezpłatnie.
http://competit.pl/w/1606/
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Temat warsztatu:

„POZNANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Z WYKORZYSTANIEM KART
METAFORYCZNYCH ARCHETYPKI”
Opis warsztatu:
Na warsztacie w kreatywny i kompleksowy sposób zajmiemy się stworzeniem własnej marki.
Przeanalizujemy wszystkie tworzące ją elementy oraz to, od jakich prawzorców te elementy pochodzą.
Sięgniemy głębiej do poziomu naszych potrzeb i motywacji. Odpowiemy sobie na pytanie, jak dobrze
wykorzystać własną unikalną wartość i jak ją skutecznie komunikować innym.
Co osiągniemy dzięki temu warsztatowi?
Będziemy mogli:
• skonfrontować się ze skomplikowaną tożsamością, czyli z tym, co w każdym z nas tkwi głęboko i jest
naszym życiowym drogowskazem,
• zadać pytania dotyczące wartości, światopoglądu, aspiracji oraz idei, którym chcemy być wierni,
• wykorzystać metaforę do opisania tych wartości,
• wybrać obszary eksperckie, które powinny być wyjątkowe i wyróżniające nas na tle innych,
• sprawdzić, czy to, co myślimy o sobie i komunikujemy na swój temat, jest tak samo rozumiane przez
naszych odbiorców,
• stworzyć listę słów-kluczy, które mogą nas pozycjonować w umysłach innych ludzi,
• stworzyć wewnętrznego archetypicznego bohatera i zaprosić go do wspólnej podróży do wyznaczonego
przez nas celu.

Jakie metody pracy zastosujemy?
• Będziemy pracować z kartami ARCHETYPKI® – autorskim narzędziem metaforycznym, które pozwala z
kilku poziomów dotrzeć do naszej wewnętrznej motywacji i sposobu myślenia. Archetypy w nim
zaprezentowane oparte zostały o typologię marki Margaret Mark i Carol S. Pearson. Karty były
prezentowane na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2017.
• Do uzyskania zamierzonej zmiany oraz przemodelowania tego, jak inni postrzegają nasz wizerunek,
wykorzystamy elementy dramy.
Zaangażujemy się całościowo. Uruchomimy naszą wyobraźnię i kreatywność (praca z archetypkami).
zaktywizujemy również nasze ciała (teatr obrazu, stop klatka, śledzenie myśli).

SYLWETKA TRENERA
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Anka Łoza-Dzidowska Jestem certyfikowanym trenerem i coachem oraz dyplomowanym
grafikiem. Zawodowo działam na dwóch płaszczyznach – artystycznej i szkoleniowej. Projektuję i
wymyślam wizualne formy komunikacji – znaki graficzne, ilustracje oraz metaforyczne pomoce dla
trenerów i coachów oparte o autorskie fotografie. Specjalizuję się w procesach związanych ze
zmianą już istniejącego, lub wykreowaniem zupełnie nowego wizerunku firm. W moim wykonaniu
rebranding oznacza nie tylko lifting wizualny, ale również pracę nad zmianą postaw i zachowań
ludzi. Od lat graficznie i merytorycznie wspieram liderów firm w budowaniu ich profesjonalnego
wizerunku. Od kilkunastu lat prowadzę różnorodne warsztaty i szkolenia rozwojowe dla biznesu.
Potrafię uruchomić kreatywność w każdym uczestniku warsztatu. Główne obszary specjalizacji
szkoleniowych to: trening menedżerski, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja,
kreatywność, inteligencja emocjonalna, budowanie zespołu, komunikacja i współpraca w zespole,
umiejętności trenerskie, obsługa klienta.

Na każde spotkanie Wielkopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK zapraszamy
najlepszych trenerów, należących do elitarnego środowiska Stowarzyszenia MATRIK, jak również
lokalnych trenerów z województwa wielkopolskiego, którzy prowadzą dla nas profesjonalne
warsztaty rozwojowe ukierunkowane na poszerzanie kompetencji trenerskich.
Spotkanie Klubu to również okazja do :







budowania sieci kontaktów
integracji ze środowiskiem
poszerzania horyzontów
wymiany doświadczeń
ustawicznego rozwoju kompetencji trenerskich
bezcennej inspiracji

Rejestracja na warsztat i przekierowanie do opłat tylko na stronie wydarzenia:
http://competit.pl/zgloszenie/1606/
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wystarczy wybrać opcje zgłoś się i dokonać przelewu, który jest jednocześnie potwierdzeniem udziału w
spotkaniu.

Informujemy, że koszt uczestnictwa w spotkaniu to 30 zł i w całości przeznaczony jest na cele statutowe
Stowarzyszenia MATRIK.

Spotkanie jest przewidziane na maksymalnie 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Pomyśl, kto jeszcze może być zainteresowany udziałem w tym spotkaniu. Prześlij tym osobom to
zaproszenie!
Informacje o spotkaniu znajdziesz również na FB, wpisując Wielkopolski Klubu Trenerów
Zarządzania MATRIK.

Zapraszam serdecznie!
Marta Poczta
Koordynator Wielkopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK
Tel. +48 603 775 405; e-mail: wielkopolski@matrik.pl
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