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TETA® Leadership
Osobowość Lidera

Jakość postaw i świadomości, które stoją za podejmowanymi działaniami,

TETA®Leadership otrzymuje znakomite opinie i rekomendacje uczestników

ma kluczowe znaczenie dla sukcesu jednostek i organizacji. Weź udział w

na całym świecie. W ostatnich latach z naszego, odbywającego się w

szkoleniu, które bazując na doświadczaniu przez uczestników rożnych

kameralnych grupach, seminarium skorzystało ponad 25’000 osób; od

sytuacji, łączy intelekt, emocje i działanie w sposób wspierający trwała i

prezesów międzynarodowych korporacji, przedsiębiorców, członków

istotną zmianę oraz poszerzenie Twoich możliwości efektywnego i dającego

zarządów, poprzez dyrektorów i menedżerów wszystkich szczebli, liderów

satysfakcję funkcjonowania menedżerskiego (i nie tylko).
Kadra zarządzająca organizacji staje przed coraz większą ilością wyzwań,
które coraz częściej, wraz z wzrastającą złożonością procesów organizacyjnych
i rynkowych, związane są z relacjami międzyludzkimi. Zmniejszenie
wydajności, niespełnione oczekiwania, niedostatek kreatywności i gotowości
do ryzyka, do tego wewnętrzna rezygnacja lub wypalenie, są obecnie
powszechnymi zjawiskami. Zapobieganie im i opanowywanie, gdy się pojawią,
staje się ważnym zadaniem każdego lidera.
W IAK jesteśmy przekonani, że jakość postaw i świadomości, stanowiących

zespołów, kierowników projektów, do samodzielnych pracowników i
freelancerów. Dzięki temu mamy pewność, że TETA®Leadership efektywne
rozwiązanie i niezapomniane doświadczenie dla wszystkich, którzy w
swojej codziennej pracy muszą radzić sobie ze wzrastającą zmiennością,
złożonością i nieprzewidywalnością otoczenia organizacyjnego i
biznesowego. Szkolenie TETA®Leadership jest wykorzystywane w
indywidualnym rozwoju kadry zarządzającej, przy budowaniu kultury
przywództwa w organizacji, jak również w celu przeciwdziałania

fundament naszych decyzji, działań i relacji, ma zasadnicze znaczenie dla

wypaleniu zawodowemu. Rozwiązaniem tym pracujemy również ze

zdrowia i sukcesu jednostek i organizacji. Szkolenie TETA®Leadership, dając

światowej klasy sportowcami i drużynami sportowymi.

możliwość uczestniczenia w unikalnym, osobistym doświadczeniu, buduje

!
!

samoświadomość postaw i zachowań, kształtując osobowość wspierającą
efektywne przywództwo. Pracując nad zasadami funkcjonowania uczestników,
pozwala na rozpoznania ich skuteczności i ewentualne poszerzenie ich lub
zmianę; zasady te koncentrują się na motywacji, poczuciu odpowiedzialności i

TETA - Total Enspannt Total Aktiv (Całkowicie Zrelaksowany, Całkowicie
Aktywny)

sprawstwa, a także skutecznej komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów.
Uczestnicy zapoznają się z nowymi możliwościami postrzegania, które
pozwalają im na poszerzenie ich repertuaru zachowań, aby podejmować
bardziej świadome, skuteczne decyzje i działania w codziennej pracy i w
życiu.
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TETA® Leadership
Program

Kto chce przewodzić innymi, musi najpierw nauczyć się
przewodzić sobą!

!
Główny cel szkolenia:
Na szkoleniu TETA®Leadership, poprzez poszerzenie perspektywy
oraz świadomości siebie i otoczenia, odkrywanie własnych
ograniczeń i pokonywanie ich, wspieramy u uczestników proces
budowania integralnej, zindywidualizowanej osobowości lidera,
odporności psychicznej i zaangażowania w obliczu wyzwań.

!

Głównymi tematami szkolenia są:
• Zrozumienie własnych wzorców myślenia i zachowania
• Doświadczanie znaczenia własnej odpowiedzialności i zarządzania
sobą
• Pokonywanie osobistych ograniczeń
• Internalizacja 7 kluczowych zasad działania
• Wzmacnianie osobistego zaangażowania i motywacji
• Wzmacnianie efektywności osobistej poprzez nadanie klarowności i
ostrości swoim potrzebom, celom i swojemu działaniu
• Kształtowanie zdolności do inicjatywy, brania odpowiedzialności i
podejmowania świadomego ryzyka
• Promowanie odporności i stabilności psychicznej

Szkolenie pomaga uświadomić sobie odpowiedzi na pytania takie
jak:
• W jaki sposób moje postawy ograniczają wykorzystanie moich
możliwości?
• Jak mogę uwolnić się od osobistych blokad/barier?
• Jakie strategie będą wspierać osiąganie rezultatów i poczucie
satysfakcji?
• Jak budować swoją decyzyjność, odporność psychiczną i
zaangażowanie?
• Jakie mogę znaleźć sposoby motywacji, samoorganizacji i
samokontroli dla siebie i dla zespołu?
• W jaki sposób mogę poszerzyć swój osobisty potencjał i wpływać na
rozwój potencjału innych?

!

Metodologia
Szkolenie bazuje na doświadczaniu poprzez ćwiczenia indywidualne i
zespołowe, eksperymenty, dyskusje grupowe.
Uczestnicy mogą
zobaczyć swoje indywidualne postawy, stają się świadomi zachowań i
wzajemnych relacji, mogą aktywnie testować skuteczność różnych
podejść do problemów i wyzwań.
Korzyści
• Zwiększone zadowolenie i entuzjazm dla zadań, a tym samym
większa wydajność i jakość pracy.
• Aktywne rozwiązywanie problemów staje się drugą naturą, przy
jednoczesnym zwiększeniu aktywności i poczuciu wpływu.
• Rozpoznanie zasobów dla większej motywacji, samoorganizacji i
samokontroli.
• Działania stają się bardziej stabilne, transparentne i oparte na
wartościach.
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TETA® Leadership
Słowami uczestników
„TETA nie jest szkolenie. To jest wspomagane badanie własnego
wnętrza, z którego korzyści przenoszą się nie tylko do świata
biznesu, ale również na życie osobiste. To nieocenione
doświadczenie dla menedżerów i kadry kierowniczej. Nasz idący
od góry proces, który rozpoczęliśmy z Zarządem, a obecnie
kontynuujemy dla wszystkich menedżerów na poziomach 2. i 3.,
został powszechnie przyjęty i doceniony, oraz zapewnia ogromne
wsparcie dla realizacji naszego ostatecznego celu, jakim jest
transformacyjny model przywództwa w organizacji.”

!

John C., Prezes BMW Financial Services, Włochy

"To było dla mnie wyjątkowe doświadczenie poszukiwania podczas
seminarium dotyczącym przywództwa osobistych czynników,
które powstrzymują mnie przed dalszym rozwojem.
Eksperymentalny charakter szkolenia TETA znacząco pomógł mi
stać się bardziej świadomym mojego myślenia i moich zachowań.
Stało się to przydatne nie tylko w mojej pracy, ale także
niezwykłe inspirujące dla mnie osobiście!”

!

Liesbeth van der Woude, Project Manager w Shell International
„Sposoby nauczania przywództwa, innowacji i zmiany
stosowane przez trenerów IAK są wspaniałe. Moderatorzy IAK
są ekspertami w rozumieniu zawiłości kultury korporacyjnej i
osobowości, które napędzają, a czasami utrudniają ostateczny
sukces firmy lub organizacji akademickiej. Trening z zespołem
IAK jest wart wysiłku i energii. Rezultaty osobiste i zawodowe
będą wydajne, trwałe i niezapomniane. Polecam tą inwestycję.”

!

Joel Franklin, profesor prawa, Monterey College of Law
Stanford University, USA
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TETA® Leadership
Organizacja/koszt

Czas trwania / początek / koniec
Otwarte szkolenie trwa trzy dni: rozpoczyna się pierwszego dnia o
18:00 i kończy czwarty dzień około 13.00. Wieczorne programy są
częścią szkolenia - w związku z czym nocleg w hotelu jest
obowiązkowy.
Szkolenie zamknięte, z maksymalnie 12 uczestnikami, może również
trwać 2,5 dnia: start pierwszego dnia o godzinie 9:00, a kończy się na
trzeci dzień na około 14:30.
Inwestycja
• Opłata indywidualna za udział w otwartym
szkoleniu wynosi 5’000 zł - za osobę (+ VAT,
Hotel). Opłata przy większej ilości
uczestników - na życzenie.
• Inwestycja obejmuje indywidualną sesję
coachingową w fazie implementacji po
szkoleniu!!!
• Szkolenie zamknięte (in-house): warunki na
życzenie
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TETA® Leadership
Trener

Michał Lewandowski
Managing Partner IAK Polska
Trainer|Coach|Gestalttherapist|Consultant
Obszary kompetecji:
Leadership Development
Personal Development
Creativity / Innovation
Organizational Development

Doświadczenie:
• od 2005 trener, coach i konsultant OD
• trener w szkołach coachingu i psychoterapii (IPRI, ITG, UZ)
• wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
• Dyrektor Zarządzający dnevnik.ru w Polsce
Wykształcenie:
Wydział Psychologii UW, Instytut Terapii Gestalt w Krakowie, Scuola Gestalt di Torino,
szkolenia w Polsce, Niemczech, Holandii, Belgii, Włoszech
Przykładowi Klienci:
Samsung, Panasonic, Grupa Żywiec, Philips Lighting, Siemens, Keller, Raben, Bank Pocztowy, Nestle Waters,
Jones Lang LaSelle, Bakalland, Citroen, KUKE, PANSA, Techland, PZ HTL, Budimex, Mindshare
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Twój kontakt

Michał Lewandowski
Managing Partner IAK Polska
Trainer|Coach|Gestalttherapist|OD Consultant

!

tel: 0048 668183182

michal.lewandowski@iak.com
http://tetaseminar.pl
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