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Używamy oczu, żeby widzieć i móc siebie rozpoznać. Widzimy swoje ręce, stopy i pępek. Istnieją jednak części 
naszego ciała – na przykład twarz –  z którymi się identyfikujemy, mimo tego, że nie widzimy ich w sposób 

bezpośredni i, choć trudno w to uwierzyć, nigdy nie zobaczymy ich na własne oczy. Żeby zobaczyć te „ukryte” 
części ciała, potrzebujemy lustra. Istnieją takie aspekty naszej osobowości i naszego sposobu widzenia świata, 

które są niedostępne bezpośredniej percepcji. Żeby je zobaczyć, potrzebujemy lustra. Jedynym lustrem, które 
może nam je pokazać, jest druga osoba. Jej spojrzenie ukazuje nam to, czego sami nie możemy zobaczyć. 

Jorge Bucay 
 

Uczyć się od pacjentów – tego nauczyłem się dużo później. Być może na początku tej drogi stał mój profesor 
John Whitehorn, który często mawiał: „Słuchaj swoich pacjentów i ucz się od nich. Jeśli chcesz stać się 

mądrym, musisz być wiecznym studentem”. 
 Irvin D. Yalom 

 

ZAWÓD TRENER 

 

Skoro czytasz tę książkę, to zapewne interesują cię kwestie rozwoju – jest wiele dróg wspierania 

innych (zarówno jeśli chodzi o kwestie zawodowe, jak i osobiste) i chciałabym w skrócie wyjaśnić 

podstawowe terminy związane z tą dziedziną.  

 

Na samym wstępie chcę zwrócić uwagę, że nie spotkasz się w literaturze przedmiotu, ani na rynku 

usług szkoleniowych,  z pełną zgodnością w zakresie rozumienia pojęć, których powszechnie się używa. 

Warto sprawdzać, jak pojęcie jest rozumiane przez stronę, która nim się posługuje. 

Dodam od razu, że w tej książce wymiennie stosuję słowa warsztat, szkolenie i trening, chociaż wiem, czym 

się różnią -. Taka jest codzienna praktyka, a ponieważ ten podręcznik chce być jak najbardziej praktyczny, 

stąd świadome wprowadzenie tego uproszczenia. Jeszcze jedno zdanie doprecyzowujące -  w środowisku 

biznesowym na pewno częściej usłyszycie słowo szkolenie, a wśród trenerów rozwoju osobistego – macie 

większą szansę na spotkanie ze sformułowaniem warsztat. Różnice między tymi formami, według mnie,  

najlepiej tłumaczy w materiałach  Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Lucyna Wieczorek i 

przedstawiam je tutaj za zgodą autorki. 

 



   
 

 

 

 
 

 

 

Warsztat jest formą uczenia się w grupie, stosowany w psychoedukacji, biznesie, w profilaktyce uzależnień 

i przemocy, a także w innych obszarach rozwoju. Chodzimy na warsztaty asertywności, Wendo, tańca. 

Cechy charakterystyczne warsztatu: 

• jego celem jest zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, z naciskiem na umiejętności; 
• posiada wyraźną strukturę składającą się z: 
9 wprowadzenia do tematu, 
9 ćwiczeń, których celem jest dzielenie się doświadczeniami oraz zdobywanie nowych doświadczeń, 
9 omówień, refleksji po ćwiczeniach; 

• uczestnicy są aktywni, zachęca ich do tego prowadzący, używając odpowiednich narzędzi; 
• praca odbywa się głównie na poziomie poznawczym, po warsztacie uczestnicy więcej wiedzą i 
więcej umieją;  
• w trakcie warsztatu prowadzący nie zajmuje się relacjami pomiędzy uczestnikami lub robi to w 
minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji założonego celu. 
 

 



   
 

 

 

 

 

 

Szkolenie – forma zdobywania nowych informacji i zwiększania poziomu wiedzy. Szkolimy się ze zmian w 

prawie podatkowym, z nowych procedur obowiązujących w firmie lub najnowszych technik sprzedaży, 

chociaż to ostatnie zapewne będzie zawierało elementy warsztatu. 

 

Cechy charakterystyczne szkolenia: 

• celem jest przekazanie określonej wiedzy; 
• główna aktywność leży po stronie prowadzącego, chociaż może on zapraszać do niej uczestników; 
• nie uwzględnia poziomu postaw, a także emocji i relacji pomiędzy uczestnikami; dotyczy obszaru 
wiedzy; prowadzący może poruszać emocje uczestników, ale nie będzie ich analizował kontekście 
osobistym uczestników; 
 

 

Trening – forma doskonalenia określonych umiejętności; stosowana w sporcie, a także w terapii grupowej 

czy jako trening interpersonalny (który jest jednym z elementów dobrych szkół trenerskich). 

 

Cechy charakterystyczne treningu: 

• celem jest doskonalenie określonych umiejętności; 
• ma określony temat, ale uwaga skupiona jest na indywidualnych celach uczestników; 
• w treningu interpersonalnym istotna jest mała ilość struktur lub ich zupełny brak; praca polega na 
badaniu procesu grupowego – poziomu zaufania, spójności, oporu i relacji pomiędzy uczestnikami;  
• obejmuje poziom poznawczy i emocjonalny; 
• jest najgłębszą z omawianych tu form pracy, ponieważ daję szansę na zdobycie nowych 
umiejętności oraz zmianę postaw życiowych. 

 

Należy pamiętać, że zaproponowany powyżej podział jest umowny. Na szkoleniach spotyka się 

elementy pracy warsztatowej, która służy zwiększaniu zaangażowania uczestników, można chyba nawet 

zaryzykować stwierdzenie, że obecnie większość szkoleń prowadzona jest metodami aktywnymi, czyli 

warsztatowymi. W strukturze wielu warsztatów znajduje się czas na  przekazywanie wiedzy, a więc typowy 

element szkolenia.  

 

 



   
 

 

 

 

 

 

Autorzy Podręcznika trenera proponują następujące rozróżnienie pomiędzy szkoleniem a treningiem, 

przedstawione w formie tabeli, którą w całości zamieszczam poniżej: 

 

Różnice w zakresie szkolenie trening 

Celu głównego Cel skoncentrowany na 

czynnościach prowadzącego 

związanych głównie z 

przekazywaniem wiedzy 

Cel skoncentrowany na 

aktywności uczestników, 

głównie na wykonywanych 

przez nich czynnościach 

Postaw Nie uwzględnia postaw Zawiera cele związane z 

postawami 

Celów szczegółowych Uwzględnia najczęściej 

płaszczyznę wiedzy 

Uwzględnia płaszczyznę 

wiedzy, umiejętności i 

postaw 

Sposobu realizacji Opiera się na przekazie 

informacji 

Zapewnia przeżycia 

egzystencjalne, na których 

buduje się wiedzę 

Aktywności Oczekuje jej od uczestników Przewiduje formy 

aktywizujące uczestników 

 
Źródło: S. Jarmuż, T. Witkowski, Podręcznik trenera. Praktyka prowadzenia szkoleń, [Taszów] 2004, s. 49. 
 

Terminy szkolenie i trening stosowane są przez Jarmuża i Witkowskiego zamiennie, co sami przyznają, 

precyzując: „pojęcie szkolenia oznacza takie podejście jak to zdefiniowaliśmy w odniesieniu do treningu, 

choć nie odwrotnie”1. 

 

Innymi formami wspierania rozwoju, którymi nie będę się zajmować w tej pozycji są coaching, mentoring 

i psychoterapia. Dla porządku przedstawię ich najogólniejsze rozumienie. 

                                              
1 Zob. S. Jarmuż, T. Witkowski, Podręcznik trenera.  
Praktyka prowadzenia szkoleń, [Taszów] 2004, s. 50. 



   
 

 

 

 

 

 

Mentoring to wolna od zależności służbowych pomoc innej osobie w dokonaniu znaczących postępów w 

nauce, pracy lub myśleniu2. 

 

Coaching jest z kolei interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w 

przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach 

związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki 

coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze 

decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.3 

 

Psychoterapia polega na leczeniu zaburzeń psychicznych, rehabilitacji i profilaktyce zaburzeń 

psychicznych specyficznymi metodami psychoterapeutycznymi, w oparciu o unikalną, specyficznie 

oddziałującą relację pacjenta z psychoterapeutą, tj. specjalistą mającym określone kwalifikacje i 

kompetencje. Opiera się na naukach psychoterapeutycznych. 

 

Powyżej pojawiły się najczęściej spotykane formy wspierania innych ludzi, teraz pokrótce scharakteryzuję 

rozumienie ról zawodowych trenera, coacha, mentora i psychoterapeuty. 

 

Polska Izba Firm Szkoleniowych definiuje trenera jako osobę prowadzącą szkolenie, szkolącego. Trener 

określa zawartość szkolenia, jego metodykę i dydaktykę. Trener koncentruje się na praktycznym ćwiczeniu 

określonych umiejętności i podnoszeniu sprawności w oparciu o istniejące predyspozycje, wiedzę i 

umiejętności 4 .  

 

W cytowanej już książce Trener i mentor.  Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu 

uczenia się, jej autorzy próbują znaleźć najważniejsze rozróżnienia pomiędzy mentorem, trenerem i 

terapeutą. Biorą pod uwagę m.in. ich ogólne cele oraz najważniejsze zadania: 

                                              
2 Eric Parsloe, Monika Wray w książce: Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, 
podają taką definicję, używaną przez organizację European Mentoring Centre, przeł. W. Biliński, Kraków 2002, s. 7. 
3 Zob. Polska strona internetowa ICF (International Coach Federation): www.icf.org.pl 
4 Zob. www. pifs.org.pl 



   
 

 

 

 

 

 

Mentor – najczęściej ukierunkowany na wymianę wiedzy, wsparcie, nauczanie lub doradzanie, celem jego 

działania jest rozwój osobisty, duchowy, rozwój kariery lub doskonalenie życia osobistego. Jego aktywność 

pomaga w osiąganiu strategicznych celów biznesowych. Tematyka, którą się zajmuje może być bardzo 

różna. 

 

Trener – nastawiony zwykle na rezultaty – osiągnięcie wyników, sukcesu lub celu –  ze szczególnym 

naciskiem na podejmowanie działań i podtrzymywanie zmian w czasie. Jego aktywność wykorzystywana 

jest do uzyskania poprawy w pewnym obszarze działania. Bardziej praktyk niż teoretyk. Jego praca w 

dużym stopniu opiera się na umiejętnościach interpersonalnych.  

 

Terapeuta –  zajmuje się zwykle problemem lub kryzysem, koncentrując się na diagnozie, analizie lub 

leczeniu. Jego działania mogą obejmować przeprowadzanie testów, przepisywanie leków, analizowanie 

przeżyć z dzieciństwa i młodości, angażowanie innych członków rodziny. Najczęściej wspiera się 

rozbudowaną teorią lub filozofią.5 

 

Na polskiej stronie ICF znajdziemy kluczowe kompetencje coacha6: 

 

A. Ustalanie zasad współpracy 

1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu 

2. Uzgodnienie kontraktu coachingu 

 

B. Współtworzenie relacji 

3. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta 

4. Obecność coachingowa 

                                              
5 E. Parsloe, M. Wray, Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, przeł. W. Biliński, 
Kraków 2002, s. 23. 
6 Zob. Polska strona ICF: www.icf.org.pl 
 



   
 

 

 

 

 

 

C. Efektywne komunikowanie 

5. Aktywne słuchanie  

6. Pytania sięgające sedna  

7. Bezpośrednia komunikacja  

 

D. Wspieranie procesu uczenia i osiągania rezultatów 

8. Budowanie świadomości  

9. Projektowanie działań  

10. Planowanie i wytyczanie celów  

11. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

Wszystkie te profesje, łącznie z zawodem trenera mają swoje zasady etyczne, niezwykle istotne jest 

ich przestrzeganie. Zachęcam do zapoznania się z kodeksem etycznym psychologa, obowiązującym także 

trenerów, który znajduje się na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: 

www.ptp.org.pl 

 

Poniżej prezentuję najważniejsze dobre praktyki ustanowione przez Szkołę Trenerów Komunikacji Opartej 

na Empatii: 

 

1. Trener dba o własny rozwój – z pokorą podchodzi do posiadanej wiedzy i umiejętności, stale je 

weryfikując oraz uzupełniając o nowe perspektywy i doświadczenia; korzysta z superwizji. 

2. Trener jest uczciwy wobec siebie i wobec klientów –  zna swoje możliwości i ograniczenia, i podejmuje się 

tylko takich zadań, które leżą w zakresie jego możliwości. 

3. Trener postępuje etycznie. 

4. Trener jest świadomy skutków, jakie mogą przynieść jego działania i dba, aby były one pozytywne. 

5. Trener traktuje wszystkich uczestników szkoleń z jednakowym szacunkiem. Stwarza każdej osobie 

równe możliwości uczenia się i wypowiedzi. 

6. Trener nie ocenia uczestników i prezentowanych przez nich wartości. 

7. Każdy uczestnik oraz trener ma prawo do swoich wartości. 

 

Zastanawiając się nad zmianą swojego profilu zawodowego, warto też przyjrzeć się branży, z którą 

będą ewentualnie związane  twoje działania. Zakończyło się właśnie (kwiecień 2015) coroczne badanie 

Bilans Kapitału Ludzkiego, prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w którym 

poddano analizie także sektor szkoleniowy w Polsce. Pełny raport znajdziesz na stronie 

http://bkl.parp.gov.pl, a tutaj podaję kilka danych.  

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 



O konkretnych umiejętnościach trenerskich była szerzej mowa w rozdziałach drugim i czwartym, teraz 

chciałabym zwrócić twoją uwagę na kwestie możliwości, motywacji, a także różnych praktycznych 

aspektów związanych z tym zawodem, które warto wziąć pod uwagę zanim podejmiesz ostateczną decyzję 

i rzucisz dotychczasową pracę.

Dla kogo według mnie jest zawód trenera?

Dla ludzi, którzy lubią się uczyć oraz dzielić z innymi tym, czego się nauczyli, są ciągle ciekawi, mają 

dużo energii, mają poczucie własnej wartości, nie boją się popełniać błędów, potrafią skupiać swoją uwagę 

na innych („Niektórzy prowadzący tak bardzo lubią być w centrum uwagi, że nie są w stanie skupić się na 

czymkolwiek poza samym sobą”-

Dla mnie najważniejsze i najciekawsze w pracy w tym zawodzie są, po pierwsze, możliwość kontaktu 

z ludźmi oraz pozytywne wpływanie na ich życie (jakkolwiek górnolotnie by to nie brzmiało), a po drugie –

konieczność nieustannego własnego rozwoju. Uwielbiam przygotowywać nowe projekty albo odświeżać 

stare, bo mogę wtedy wykorzystywać swoje różnorodne zainteresowania i chęć nauki. Łączę więc elementy 

wiedzy ze świata psychologii, dydaktyki, terapii, sportu, kultury etc. i składam w całość, która ma być 

inspiracją dla innych. 

przeł. S. Bulaszewski, Warszawa 2002,



   
 

 

 

 

 

 

Najważniejsze blaski i cienie tego zawodu? A może lepiej  zamiast oceniać, co jest zaletą a co wadą, 

wskazać różne aspekty tej profesji? Zastanów się, jak postrzegasz poszczególne elementy, a przede 

wszystkim, jak się czujesz i zachowujesz w podobnych sytuacjach: 

 

Tak zwana ekspozycja społeczna – trudno jest się schować lub usunąć w cień w trakcie szkolenia, bez 

względu na swój nastrój albo dyspozycję. 

 

Bycie nieustająco ocenianym – informacja zwrotna ciągle się pojawia w życiu trenera, począwszy od 

pierwszych samodzielnych kroków –  pod czujnym okiem superwizora, prowadzącego zajęcia w szkole 

trenerskiej, koleżanek i kolegów, aż do ocen i opinii uczestników oraz klientów – zamawiających; nie zawsze 

jest to informacja zwrotna sensu stricte, może się pojawiać także bezpośrednia krytyka (warto uczyć się 

przyjmowania takich informacji i radzenia sobie z nimi8). Oczywiście jest też mnóstwo satysfakcji, radości i 

poczucia sensu, kiedy dostaje się pozytywne informacje na temat efektów swojej pracy. 

 

Mnogość interakcji z różnorodnymi ludźmi – z jednej strony – może być źródłem pozytywnej energii, a z 

drugiej –  tę energię wyczerpuje – „wysysa”; przydaje się również tak zwana „cierpliwość do ludzi”. 

 

Wiele zaskakujących sytuacji – wiele rzeczy może cię zaskoczyć: np. zupełnie inne od założonych potrzeby 

grupy szkoleniowej, za mała sala konferencyjna, niedziałający sprzęt, podarte rajstopy albo grupa 

naprawdę współpracujących, uśmiechniętych i zadowolonych uczestników, lista jest oczywiście 

nieskończona… 

 

Podróże i  praca w różnych lokalizacjach – często praca trenera jest związana z mobilnością i 

dyspozycyjnością poza standardowymi godzinami pracy. Taki tryb pracy może powodować zmęczenie, ale  

 

                                              
8 Na temat informacji zwrotnej – zob. rozdział 4 tej książki. 

 



   
 

 

 

 

 

 

drugiej strony – daje możliwości spotykania się ze znajomymi w całej Polsce oraz np. zobaczenia wystawy 

w innym mieście, na którą specjalnie jednak byśmy się nie wybrali. Jednym słowem – przygoda. 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

Organizacja własnej pracy – pracując jako tzw. free-lancer, czyli osoba, która sama sobie jest szefem, 

ważne są motywacja i umiejętności samodzielnego działania; ustalania i przestrzegania założonego 

harmonogramu pracy, pozwalającego osiągać pożądane efekty (np. kontakty z klientami, badanie potrzeb 

szkoleniowych, przygotowywanie scenariuszy, opracowywanie ćwiczeń, prezentacji etc.). 

 

Dokształcanie się –  ponieważ świat nauki, wiedzy, biznesu zmienia się bardzo szybko, trenerzy za tymi 

zmianami powinni nadążać; ciągle pojawiają się nowe wyniki badań, różnorodne metody, kolejne 

publikacje, które warto znać, a refleksje z nich wypływające – wprowadzać do prowadzonych przez siebie 

zajęć. 

 

Działania promocyjne i sprzedażowe – w zależności od tego, na jakim rynku się pracuje i w jakiej formule 

(trener wewnętrzny, trener związany z konkretną firmą szkoleniową, free-lancer) zajęcia związane ze 

sprzedażą i promocją świadczonych przez siebie usług będą bardzo różne. Czasem będą wymagać 

naprawdę dużej aktywności i sporej dozy determinacji. Satysfakcja z nawiązania współpracy z ważnym 

klientem na pewno jest świetną nagrodą za te działania.  
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ĆWICZENIA 

 

1. Zbadaj swoje osobiste powody zostania trenerem, odpowiedzi zapisz: 

• Kiedy pierwszy raz ten pomysł przyszedł Ci do głowy? 

• Jakie są największe nadzieje związane z zawodem? Jak oceniasz szanse na to, że się spełnią?  

• Jakie są twoje największe obawy? Czego potrzebujesz, żeby sobie z nimi poradzić? 

 

2. Czy znasz jakąś praktykującą trenerkę / praktykującego trenera? Jeśli tak, to umów się z nim na 

rozmowę –„wywiad”.  Przygotuj się do niego rzetelnie, zastanów się i zapisz (koniecznie), o co chciałabyś  

zapytać. Odpowiedzi na swoje pytania możesz też szukać w tym podręczniku. Jeśli ich nie znajdziesz, napisz 

do mnie: beata@ogrodinspiracji.pl 

 

3. Odpowiedz szczerze na poniższe pytania: 

 

Ekspozycja społeczna  

Jak się czujesz,  będąc w centrum zainteresowania innych? Spięta, zestresowana? Spokojna, pewna siebie? 

Zagubiona etc.? Czy masz za sobą jakieś doświadczenia związane z prowadzeniem prezentacji, byciem 

pilotem wycieczki, wychowawcą kolonijnym etc.? Jak zapamiętałaś siebie w tych rolach? Czy były dla ciebie 

źródłem satysfakcji? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego? 

 

Bycie nieustająco ocenianym  

Jak reagujesz na komunikaty, które odbierasz jako krytykę? Jak się czujesz? Co robisz?  

Jak reagujesz na pochwały lub komplementy, którymi Cię obdarzają inni? Jak się czujesz? Co robisz? 

Czy prosisz innych o ocenę twojej pracy/napisanego artykułu/zredagowanej ulotki/zagranego utworu etc.? 

Jeśli tak, co robisz z otrzymaną informacją? Jeśli nie, jak sądzisz, dlaczego? 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

Mnogość interakcji z różnorodnymi ludźmi  

Jakie jest twoje ogólne nastawienie do ludzi?  

Jak się czujesz w grupie nieznanych ci wcześniej osób? 

Jak reagujesz, kiedy ktoś zupełnie nie zgadza się z twoim zdaniem? 

Co robisz, kiedy ktoś przypisuje ci zupełnie inne intencje niż miałaś naprawdę? 

 

Wiele zaskakujących sytuacji  

W skali od 1 do 100 określ swoją potrzebę bezpieczeństwa i stabilności. 

W skali od 1 do 100 określ swoją chęć do podejmowania ryzyka. 

Jak reagujesz na pojawiające się zaskakujące zdarzenia? Czym dla ciebie są niespodzianki? 

Przypomnij sobie jakieś wydarzenie z ostatniego czasu (tydzień, miesiąc), które było dla ciebie sporym 

zaskoczeniem. Jaka była twoja pierwsza reakcja? A kolejna?  

 

Podróże i  praca w różnych lokalizacjach  

Jak często podróżowałaś przez ostatni rok? Co najbardziej lubisz robić podczas długiej jazdy pociągiem, 

samochodem, samolotem? Co cię najbardziej irytuje podczas kilkugodzinnych przejazdów? Co z tym 

robisz? 

 

Organizacja własnej pracy  

Przypomnij sobie taką sytuację, kiedy sama organizowałeś sobie pracę (przygotowanie się do egzaminu, 

napisanie pracy magisterskiej, zorganizowanie konferencji, realizacja planu sprzedaży etc.). Jak się do tego 

przygotowałaś i jak to zrealizowałaś? Jakie są najistotniejsze dla ciebie wnioski wypływające z tego 

doświadczenia? 

 

Dokształcanie się 

Kiedy ostatnio z własnej woli zainwestowałaś swój czas, wysiłek, a może też pieniądze, aby nauczyć się 

czegoś nowego? Jakie masz nawyki związane z uczeniem się nowych rzeczy? Co robisz, kiedy dowiadujesz 

się, że właśnie wyszła nowa książka z interesującej cię dziedziny?  



   
 

 

 

 

 

 

Działania promocyjne i sprzedażowe  

Jakie masz doświadczenia związane ze sprzedażą i promocją jakichkolwiek produktów lub usług? Jak to 

robisz? Z jakimi efektami? Czy coś chcesz zmienić? Co? Od kiedy? Po czym poznasz, że ta zmiana działa? 

 

Twoje mocne strony  

Narysuj słońce. Pośrodku wpisz swoje imię, na każdym promieniu, zanotuj coś, co uważasz za swoją mocną 

stronę, co ma wpływ na bycie dobrym trenerem. Pamiętaj, że liczy się wszystko to, co ty sama uważasz za 

swój potencjał. Jeśli trzeba, dorysuj więcej promyków. Chwal się! 

 

Etyka 

Jakie są najważniejsze założenia etyczne zawodu, który obecnie wykonujesz? Które z nich chciałbyś / 

chciałabyś przenieść na grunt swojej pracy trenerskiej? 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Jeśli podobała Ci się zaprezentowana treść - zapraszamy do kontaktu 

www.szkolatrenerowempatii.pl 

www.facebook.com/szkolatrenerowempatii 


