Przykładowe realizowane ostatnio autorskie projekty:
1.

Szkoła Coacha Turango – cykl szkoleń otwartych dla osób chcących
doskonalić swoje kompetencje coachingowe.

2.

Szkoła Trenera Turango – cykl szkoleń otwartych dla trenerów, coachów,
pracowników HR.

3.

Akademia Lidera Turango – cykl warsztatów realizowanych na zamówienie
klienta.

4.

Akademia HR Biznes Partnera - cykl warsztatów realizowanych na
zamówienie klienta.

5.

Roczny projekt „Akademia Coachingu Sprzedażowego”.

6.

Cykl warsztatów „Team Coaching” dla zarządów oraz pracowników: działów
sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, działu konferencji, kwestury, zespołu
Business Intelligence.

7.

Wykłady i warsztaty na studiach magisterskich na Collegium Civitas
akredytowane w ICF na poziomie ACSTH: „Coaching zespołów”, „Budowanie
świadomości w coachingu”, „Coaching systemowy”, „Otwarta komunikacja w
coachingu”, a także zajęcia: "Kompetencje trenerskie i mentoringowe w
biznesie", "Wdrażanie coachingu liderskiego i sprzedażowego w
organizacjach", "Coaching w pracy HR Biznes Partnera", "Psychologia
przywództwa".

8.

Wykłady i warsztaty na studiach podyplomowych w Szkole Głównej
Handlowej: "Coaching zespołów".

9.

Cykl szkoleń „Train the trainers” dla przyszłych trenerów coachingu w
Europie (Francja, Niemcy – łącznie 23 osoby).

10.

Cykl szkoleń „Coaching skills training” dla kierowników, dyrektorów HR –
(Rosja, Szwecja, Holandia, Francja, Niemcy – łącznie 93 osoby).

11.

Warsztaty „Delegowanie zadań w zespołach projektowych”.

12.

Budowanie matryc kompetencyjnych i tworzenie programów rozwoju
kompetencji.

13.

Warsztaty: „Style komunikacji i podejmowania decyzji – techniki
dopasowania interpersonalnego”.

14.

Warsztaty: „Budowanie zaangażowania pracowników”.

15.

Warsztaty: „Kalibracja ocen rocznych” , trening przeprowadzania
efektywnych rozmów oceniających.

16.

Oceny 360 i coaching dla liderów.

17.

Kongres Rozwoju Edukacji zorganizowany w Szkole Głównej Handlowej –
warsztaty pt. „Zastosowanie umiejętności coachingowych w procesie
kształcenia akademickiego” dla nauczycieli akademickich.

18.

Emotional Wellness – cykl warsztatów otwartych dla każdego, kto potrzebuje
zatrzymać się na chwilę, skupić na sobie i na własnych emocjach,
odstresować się i osiągnąć równowagę.

19.

Siła Lidera – cykl warsztatów otwartych dla osób, które dużo pracują pod
presją i mierzą się z ambitnymi zadaniami w życiu zawodowym i prywatnym.

