
ZAPROSZENIE

17-23 PAźdZIERNIkA 2016

Międzynarodowy
Tydzień FacyliTacji
FacyliTacja jako klucz do kreaTywności, innowacyjności 
i zaangażowania zespołów. prakTyka i narzędzia.
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Tydzień Facylitacji to międzynarodowa inicjatywa 
The International Association of Facilitators – organizacji 
działającej w 65 krajach świata na rzecz budowania sieci 
facylitatorów i promowania idei facylitacji.

w polsce odbędzie się już po raz drugi, w dniach 
17-23 października 2016 roku, a pathways będzie 
współorganizatorem wydarzeń z tym związanych.

plan tegorocznych wydarzeń zakłada prowadzenie działań 
w krakowie i Poznaniu.

Międzynarodowy
Tydzień FacyliTacji

czyM jesT?
Międzynarodowy Tydzień FacyliTacji
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•	 To wydarzenie niekomercyjne, które we współczesnym społeczeństwie promuje takie 
wartości jak współpraca i współdziałanie, otwartość, szacunek, empatia, uważność 
i różnorodność–pomaga budować podstawy współczesnego społeczeństwa 
obywatelskiego, kształtuje postawy dojrzałej współpracy a nie rywalizacji

•	 To czas dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani rozwojem siebie i swoich 
kompetencji albo poszukują nowego wyzwania lub profesji–pomaga nauczyć się 
a czasem także doświadczyć czegoś nowego, jest inspiracją do działania albo zmiany

•	 To okazja do promocji mało jeszcze znanego ale dającego się szeroko zastosować 
podejścia do pracy różnych grup, od biznesu aż po działania społeczne

•	 ponadto to okazja do pokazania, że dzięki facylitacji można efektywnie pracować 
z grupą ludzi bez uciekania się do manipulacji lub do rozwiązań narzucanych z góry

•	 wydarzenia w ramach Tygodnia Facylitacji pokazują także dziesiątki przykładów 
i sposobów na skuteczną i jednocześnie budująca zaangażowanie pracę w biznesie

•	 ponadto sama facylitacja, to odpowiedź na koszmar korporacji – długie i nieefektywne 
spotkania. Stosując zasady facylitacji spotkania mogą być krótsze, może ich być 
mniej i jednocześnie przynoszą rezultaty

jakie sĄ korzyści z Tygodnia 
FacyliTacji i saMej FacyliTacji?

korzyści
Międzynarodowy Tydzień FacyliTacji
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kraków
Szkoła FacyliTacji PaTHwayS

Barka alrina , Bulwar kurlandzki

17. X. 2016
9:30
przywiTanie i wprowadzenie:
kiM My jesTeśMy? 
cele i prograM MTF w krakowie i w polsce
dorota Ostoja-Zawadzka, Maria kołodziejczyk

09:45-11:35
3 kroki w FacyliTacji grupy; 
FacyliTacja w różnych rolach zawodowych
dorota Ostoja-Zawadzka, Maria kołodziejczyk

11:35 - 11:50
przerwa na kawę

11:50-13:00
uMiejęTności FacyliTaTora, sTandardy iaF
oraz prakTyczne uMiejęTności
dorota Ostoja-Zawadzka, Maria kołodziejczyk

13:00-13:45
lunch

13:45-17:00
FacyliTacja w prakTyce;
szkoła FacyliTacji
dorota Ostoja-Zawadzka, Maria kołodziejczyk; Absolwenci Szkoły

SzczeGÓłowy ProGraM
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kraków
Szkoła FacyliTacji PaTHwayS

Barka alrina, Bulwar kurlandzki 

18. X. 2016
09:30-9:45
przeglĄd narzędzi FacyliTaTora
dorota Ostoja-Zawadzka, Maria kołodziejczyk

09:45-11:15
TalenTy i Mocne sTrony
dominik Juszczyk, Manager w Making Waves, Gallup coach

11:30-14:30
FacyliTacja procesu sTraTegicznego
Agnieszka Sokołowska i Agnieszka kauczyńska, SkiTZ MATRIk

14:30-14:50
lunch

14:50-16:15
MeTody kreaTywne wspierajĄce pracę FacyliTacyjnĄ
katarzyna Romanowicz facylitatorka Pathways

16:30-17:30
clean language , case sTudy z procesów FacyliTacji,
narzędzia FacyliTacji a narzędzia design Thinking,
narzędzia coachingu grupowego
Agnieszka Marlińska

17:30-18:00
wnioski z wyników badań koMpeTencji uczesTników szkoły 
FacyliTacji paThways prowadzonych przez insTyTuT psychologii 
sTosowanej uj w krakowie
katarzyna Popiel, Instytut Psychologii Stosowanej UJ

18:00
szkoła FacyliTacji - pyTania, loTeria wizyTówkowa
dorota Ostoja-Zawadzka, Maria kołodziejczyk

SzczeGÓłowy ProGraM
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kraków + poznań 

19. X. 2016
18:00-19:30
WEbINAR
Technologie wspierajĄce pracę FacyliTaTora
- projekcja świaTa klienTa w wirTualnej rzeczywisTości
(ProReal)

SzczeGÓłowy ProGraM
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poznań
cenTruM kulTury zaMek

ul. Św. Marcin 80/82 

20. X. 2016
17:00-17:15
wprowadzenie:
kiM My jesTeśMy?
cele i prograM MTF w poznaniu i w polsce
Tomasz kanton

17:15-19:15
różne oblicza FacyliTacji
(odkodowujeMy FacyliTację):
zasTosowanie FacyliTacji z perspekTywy
Menedżera, Trenera, coacha i MediaTora
Iwona Poczobut, karolina Gierszewska, Agnieszka Marlińska

19:00-20:00
koMpeTencje FacyliTaTora:
czyM jesT FacyliTacja?
jaka jesT rola FacyliTaTora?
Tomasz kanton

SzczeGÓłowy ProGraM



7

poznań
cenTruM kulTury zaMek

ul. Św. Marcin 80/82 

21. X. 2016
12:00-12:30
wprowadzenie: poznajMy się, zasady pracy
Iwona Poczobut, karolina Gierszewska

12:30-14:00
narzędzia FacyliTacyjne w prakTyce, cz. 1:
jakich narzędzi i w jaki sposób używa w swojej pracy 
FacyliTaTor?
Iwona Poczobut, karolina Gierszewska, Agnieszka Marlińska,
Tomasz kanton i dariusz Paluch

14:00-14:30
FacyliTacja przy kawie 
- wyMiana wizyTówek

14:30-16:00
narzędzia FacyliTacyjne w prakTyce, cz. 2: 
jakich narzędzi i w jaki sposób używa w swojej pracy 
FacyliTaTor?
Iwona Poczobut, karolina Gierszewska, Agnieszka Marlińska,
Tomasz kanton i dariusz Paluch

16:00-16:30
FacyliTacja przy kawie 
- loTeria wizyTówkowa

16:30-18:30
wszysTko, co chcielibyście wiedzieć o FacyliTacji
ale jeszcze nigdy nikogo nie zapyTaliście
Iwona Poczobut, karolina Gierszewska, Agnieszka Marlińska,
Tomasz kanton i dariusz Paluch

SzczeGÓłowy ProGraM
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doroTa
osToja-zawadzka

jest założycielką i prezes firmy pathways 
polska od 1999. przyczyniła się do 
rozwoju biznesowego  firmy, budowała 
portfel klientów, projektowała i realizowała 
kluczowe programy szkoleniowe. 

zdobyła tytuł magistra psychologii na 
uniwersytecie jagiellońskim. posiada 
certyfikat ukończenia studium zarządzania 
i biznesu przy zakładzie ekonomii 
stosowanej na uniwersytecie jagiellońskim. 
ukończyła także studium zarządzania 
projektami społecznymi w biznesie 
w wyższej szkole europejskiej im. józefa 
Tischnera. obecnie prowadzi zajęcia dla 
studentów instytutu psychologii stosowanej 
uj w ramach przedmiotu „przywództwo 
w organizacji”. w 2012 roku rozpoczęła 
starania o uruchomienie pierwszej w polsce 
szkoły Facylitacji prowadzonej wspólnie 
z uniwersytetem jagiellońskim w krakowie. 
w 2015 roku odbyła się pierwsza edycji 
szkoły, w której również prowadzi zajęcia.

ukończyła „The art&science of coaching” 
prowadzony przez wszechnicę uj i erickson 
college international. posiada certyfikat 
konsultanta work style analyser, a także 
certyfikat ldi, wydany przez scherer 
leadership center w usa. w 2013 
ukończyła kurs Facylitacji prowadzony 
przez davida Tinkera z wielkiej brytanii. 
od 2016 roku członek iaF-u - international 
association of Facilitators.

w 2006r. rozpoczęła działalność 
w Fundacji pathways. dodatkowo brała 
udział w licznych wystąpieniach publicznych 
(spirit in business - san Francisco, zurich; 
konferencja kadry w polsce; wyższa szkoła 
zarządzania im. j. Tischnera, konferencja 
„akademia umiejętności” ing banku.)

zarządza firmą, prowadzi szkolenia, 
ale przede wszystkim jest autorką 
nowatorskich i odważnych programów 
rozwojowych dla firm, mających na celu 
zmianę kultury organizacji w kierunku 
większego zaangażowania i osobistej 
odpowiedzialności. prowadzi indywidualny 
coaching dla menedżerów wyższego 
szczebla; pracuje z zarządami i grupami 
high potentials. prowadzi szkolenia także 
w języku angielskim. jej klienci to między 
innymi: aon hewitt, bank zachodni wbk, 
cisco, coca-cola, danone, dhl, ibM 
bTo, ikea russia, interikea, Man Truck, 
netia, nokia, orange, pkn orlen, siemens, 
unilever polska, whirlpool i wielu innych. 

jej pasją jest rozwój ludzi, fascynuje ją 
proces przeprowadzania organizacji przez 
zmiany - od 17 lat prowadzi firmę pathways 
będąc jednocześnie w ciągłym procesie 
zmiany.

prywatnie mama trójki dzieci i pasjonatka 
podróży po świecie z całą rodziną.



9

Maria
kołodziejczyk

absolwentka wydziału Filozoficznego uj 
(kierunek psychologia).

współpracuje z firmą pathways jako 
konsultant, trener i coach dla biznesu 
od 1998 roku. realizowała projekty 
z zakresu rozwoju ludzi w organizacjach 
przygotowując programy, prowadząc 
szkolenia dla zespołów (m.in. przywództwo, 
coaching, sztuka prezentacji, komunikacja, 
personal impact i inne). prowadzi także 
coaching indywidualny. certyfikowany 
konsultant kwestionariusza work style 
analyser. ukończyła szkolenie leadership 
development intensive w seattle. obecnie, 
po przeszkoleniu przy boku autora programu 
johna scherera, prowadzi szkolenia ldi 
w polsce. są to zarówno szkolenia ldi dla 
zespołów, jak i dla grup otwartych. jest 
również trenerką dedykowaną do programu 
naturalnego przywództwa (pnp). w 2013 
ukończyła kurs facylitacji prowadzony przez 
davida Tinkera z wielkiej brytanii. prowadzi 
szkolenia także w języku angielskim.

umiejętność pracy z grupami i pracy 
indywidualnej rozwijała uczestnicząc w 
grupach self experience prowadzonych 
metodą psychodramy Moreno (certyfikat 
asystenta psychodramy), metodą gestalt, 
jak też terapii psychodynamicznej oraz 
w wielu krótszych warsztatowych zajęciach 
opartych na procesie grupowym. jest 
absolwentką schumacher college - 

angielskiej uczelni, która skupia osobowości 
ze świata nauki, pracujące nad zmianą 
paradygmatu naukowego i przemianami 
kulturowymi związanymi z globalizacją 
naszej cywilizacji.

współpracowała z organizacjami 
pozarządowymi takimi jak Fundacja 
kobieca „efka” oraz Małopolski instytut 
kultury, gdzie prowadziła międzynarodowy 
projekt „willow bridge”. interesuje się 
tematyką różnic międzykulturowych, 
mniejszości oraz wykluczenia społecznego. 

klienci z ostatnich lat:
amrest, aon hewitt associates, bank 
zachodni wbk, baT, bayer, bp polska, 
capgemini, cisco, citi bank handlowy, 
coca-cola, dhl, elektromontaż, empik, 
enersys, euroclear, górażdże, ibM, ing 
bank śląski, inter ikea, kbc warta, luxoft, 
netia, Mondial assistance, Motor centrum, 
orange, pfizer, pkn orlen, sas, siemens, 
unilever azja, unilever poland, Vattenfall.

Tematy szkoleń:
przywództwo, prezentacje, coaching, 
budowanie zespołu, umiejętności 
Menedżerskie, komunikacja, Train the 
Trainers , coaching , rozwiązywanie 
konfliktów.
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dARIUSZ PAlUch

GRZEGORZ cIOk

e-mail: darek.paluch@pathways.com.pl
tel: 602 215 616

e-mail: grzegorz.ciok@pathways.com.pl
tel: 662 020 436

ZAPISy MAIlOWO lUb TElEFONIcZNIE dO 12.X.2016

W razie pytań prosimy o kontakt:

UdZIAł WE WSZySTkIch WARSZTATAch
JEST dARMOWy.

wśród uczestników rozlosujemy nagrody książkowe
oraz 2 vouchery ze zniżką na szkołę Facylitacji!

PAThWAyS POlSkA SP. Z O.O.
www.pathways.com.pl
biuro@pathways.com.pl
 +48 662 020 436

nip 676-21-01-872 | regon 013230968 
krs 0000111362, sąd rejonowy dla krakowa 
- śródmieścia w krakowie wydział Xi gospodarczy 
krajowego rejestru sądowego

SIEdZIbA:
ul. leona wyczółkowskiego 10/2
30-118 kraków

bIURO:
barka,
bulwar kurlandzki
na wysokości ul. podgórskiej
30-504 kraków

konTakT

+48 662 020 436 www.pathways.com.pl

serdecznie zapraszaMy!  zespół paThways


