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Business Coaching College
Program is approved by:

BIZNIS KOUČING VÝCVIK

Medzinárodne certifikovaný
výcvik koučovania

Medzinárodné certifikované označenie: Business coaching — meaning and mechanics of coaching
in business. (Biznis koučing — zmysel a techniky koučovania v biznise)
Výcvik je určený pre ľudí z biznisu, pre riadiacich pracovníkov, pre budúcich koučov a pre každého, kto pracuje s ľuďmi.
Je vedený interaktívnym spôsobom a silne zameraný na prax. Kurz prebieha v slovenskom jazyku.

Počas 5 modulov sa naučíte:
Viest efektívny koučovací rozhovor na pracovné aj osobné témy
Používať 5-krokovú pyramídovú štruktúru vedenia rozhovoru, ktorá je jednoduchá, logická a zrozumiteľná
Pochopíte všetky kľúčové kompetencie kouča

Navyše získate:

BCTC

Diplom Business Coaching Trained Coach:
Vzdelanie požadované pre členstvo v ICF (International coach Federation) a SAKO (Slovenská asociácia koučov)
Vzdelanie požadované pre ICF medzinárodnú certifikáciu kouča (ACSTH)
Koučovacie zručnosti, ktoré môžete okamžite využiť v praxi

Lektorky sú autorky knihy
Koučovanie podľa pyramídy,
ktorú odporúča ICF Slovak Chapter

Počas výcviku získate koučovacích kolegov, s ktorými budete môcť spolupracovať medzi modulmi aj po nich. Kurz prispeje aj k vášmu vlastnému sebarozvoju, pretože
pri modelových situáciách budete pracovať na svojich vlastných témach, čo zabezpečí autentický zážitok koučovania a zažijete ako koučovanie funguje vo vašom vlastnom
živote. Takže v cene kurzu získate zadarmo desiatky hodín koučingu, ktorý zažijete na sebe. Rezervujte si miesto čím skôr — kapacita kurzu je limitovaná.

Rozsah: 5 × 2 dni v trvaní približne 6 mesiacov.

Cena: 2 360 EUR
Miesto konania:

+ DPH 20 % / osoba (10 tréningových dní).
Karloveské rameno 3498/6, 841 04 Bratislava. Program prebieha v školiacom centre Business Coaching College. Je to krásny, pokojný priestor
s priamym vstupom do parku a k brehu Dunaja, pohodlné sedenie vnútri
priestorov aj na terase, občerstvenie k dispozícii nonstop.

Klub koučov

pravidelne usporadúvame klubové stretnutia pre našich študentov
a absolventov. Budujeme tak platformu, kde kouči môžu vytvárať
pracovné spolupráce, znova stretnúť svojich spolužiakov, precvičovať
si koučovanie alebo sa len tak porozprávať.

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY
ot vorené pre verejnos ť:
nájdete na:
www.koucovaciaskola.sk

1. modul

Od problému k riešeniu
Mám problém… A čo chcete namiesto neho?
Koučing sa stal veľmi populárnym, lebo ľuďom pomáhal. V tomto module sa
dozviete čo odlišuje skutočný koučing od iných pomáhajúcich rozhovorov a čo ho
urobilo takým populárnym.
Zoznámite sa s 5-krokovou pyramídovou štruktúrou vedenia koučovacieho
rozhovoru, ktorá vás svojou logikou a jasnosťou povedie vždy, keby ste zaváhali
ako v rozhovore pokračovať.
Naučíte sa techniku, ktorá vám pomôže viesť každý rozhovor tak, aby do jeho
záveru klient dosiahol, čo v tomto rozhovore chcel vyriešiť.
Aby mohol vzniknúť koučovací rozhovor, je nevyhnutná dôvera — v tomto module
sa oboznámite s teoretickým pozadím a najmä s praktickými zručnosťami toho,
ako dosiahnuť, aby klient vedel, že ho počúvate, a že sa staráte o jeho záujmy.

2. modul

Od otázky k odpovedi
Väčšinou sa nás ľudia pýtajú na veci, na ktoré poznáme odpoveď. Kouči sa pýtajú
inak — kouči sa nás pýtajú na veci, na ktoré sme nepoznali odpoveď, pokiaľ sme
nedostali otázku.
Otázky sú základným nástrojom kouča a počas tohto modulu sa budeme učiť
používať otázky vedome a cielene. Ako sa pýtať, aby nebolo možné z otázky utiecť?
Ako sa nepýtať na informácie, ale byť zvedavý na významy? Ako pestovať svoju
vlastnú autentickú zvedavosť? Aké otázky sa hodia do ktorej fázy rozhovoru?
Kedy klásť otázky, ktoré sú „silné“ a kedy otázky, ktoré sú „hlúpe“?
Tento modul vás uvedie do majstovstva kladenia otázok, naučíte sa meniť
koncepčné rámce a zvyšovať uvedomenie klienta — o jeho situácii, postojoch
a predpokladoch.
Pozrieme sa aj na to, ako z reči tela a jemných náznakov odpozorovať klientove
rozpoloženie a ako efektívne komunikovať so základnými typmi klientov, ktorých
môžete pri koučovaní stretnúť.

3. modul

Od obsahu k spôsobu
V bežnom živote nás zaujíma predovšetkým obsah toho, čo nám hovoria.
Ako kouči máme inú úlohu: nemôžeme sa nechať zhypnotizovať obsahom, musíme
počúvať viac ako obsah. Ale čo môže byť dôležitejšie ako obsah?
V tomto module sa zoznámite s majstrovstvom počúvania štruktúr, v ktorých
klient organizuje svoj svet a svoje myšlienky. Naučíte sa počúvať klienta na troch
úrovniach, trénovať využívanie sily ticha a zachytávať neverbálne signály klienta.
Dôsledne budete trénovať ako zaznamenať a ovplyvňovať programy
a podprogramy, ktoré bežia klientovi v mysli. Prostredníctvom autentických
modelových situácií sa naučíte identifikovať jemné nuansy vlastného prežívania,
zintenzívnite svoju schopnosť sebavnímania a sebariadenia. Tento modul
vám poskytne takú slobodu nad vlastným myslením a rozhodovaním, ako ste
pravdepodobne ani nečakali.

4. modul

Od presvedčení k hodnotám
Na živote je toho viac ako plniť úlohy a dosahovať ciele. Čo však má pre klienta
skutočnú hodnotu? Kvôli čomu bude chcieť zmenu? A v čom je zásadný rozdiel
medzi presvedčeniami a hodnotami, keď občas vyzerajú ako jedno a to isté.
Čo sa mení a čo je to, čo mení?
Tento modul vás prevedie 6 úrovňami ľudskej skúsenosti a pochopíte rozdiel medzi
technickým a transformačným koučingom.
Špeciálne sa zameriame na koučovanie v „zaseknutých“ situáciách
a transformačné techniky. Naučíte sa, ako previesť klienta zo závozu k možnostiam
a od možností k činom.
Budeme sa venovať rôznym technikám ako meniť referenčný rámec, ako chápať
emócie a reakcie klienta ako indikátory, ktoré ukazujú perspektívu, z ktorej
situáciu vníma.

5. modul

Od aktivity k zmyslu
Koučovacie zručnosti rovnako ako aj iné zručnosti, sú len technické nástroje, ktoré
môžu byť dobre remeselne zvládnuté a napriek tomu zostať prázdne a bezduché.
To, čo ich robí živým umením je vnútorný zámer s ktorým ich používame a zmysel,
ktorý im udeľujeme.
V tomto module nazriete do svojho vnútra, a nájdete si vlastnú cestu používania
koučovacích zručností, ktorá rešpektuje vaše vlastné osobnostné danosti a hodnoty
a získate potrebný nadhľad a pochopenie celého procesu sprevádzania klienta.
Tým pochopíte celý zmysel koučovania, ktorý ostáva pri krátkodobých dvojdňových
kurzoch neodkrytý.
Zameriame sa aj na koučovaciu prácu s odhaľovaním skrytých lojalít u klienta,
ktoré často bránia napĺňaniu jeho cieľov.
Ak splníte všetky podmienky, čaká vás diplom:

BCTC

Business Coaching Trained Coach
Business Coaching College

Dostanete ACSTH certifikát, ktorý budete potrebovať pri žiadosti o medzinárodnú
certifikáciu ACC v ICF.

Príprava na medzinárodnú certifikáciu
Mentoringový modul: Prax kľúčových kompetencií kouča
Je to pokročilý modul, ktorý opakujeme niekoľkokrát do roka. Je venovaný rozvoju
11 kľúčových kompetencií kouča podľa definície ICF a pripravuje študentov na koučovanie v dennom živote, rovnako ako aj na zvládnutie požiadavok na medzinárodnú certifikáciu kouča na ACC úrovni.
Počas modulu prebieha skupinový mentoring a aktívni účastníci si odnesú 4 započítateľné mentoringové hodiny potrebné k získaniu alebo predĺženiu ACC certifikácie
a 12 CCE bodov k dokladovaniu pokročilého vzdelávania. Študenti tiež dostanú
podrobnú inštruktáž ako sa medzinárodne certifikovať v ICF. Na prax kľúčových
kompetencií sa môžete prihlásiť v priebehu základného kurzu.

Pokročilé moduly
Pre absolventov našich výcvikov ako aj pre širokú komunitu koučov usporiadavame
ďalšie vzdelávanie v koučovaní, vo forme ICF certifikovaných kurzov pre pokročilých, ICF certifikovaného výcviku v koučovaní tímov, vedením seminárov a konferencií. Aktuálnu ponuku nájdete na www.koucovaciaskola.sk

Prečo si vybrať našu školu?

Business Coaching College

My nie sme vzdelávacia firma, ktorá má aj tréning v koučovaní, my sme špecializovaná koučovacia škola, v ktorej vyučujú skúsené
koučky s najvyššou koučovacou certifikáciou, akú na Slovensku máme a vzdelávane nielen začiatočníkov, ale aj pokročilých koučov.
Robíme len koučing a robíme ho dobre.

Lektorky Zuzana Karpinská, PhD., PCC
a PhDr. Denisa Kmecová, PCC

1. Sme prvá slovenská inštitúcia, ktorá získala ACSTH certifikát od ICF
(International coach federation).
2. Výcvik je akreditovaný aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej Republiky ako vzdelávací program ďalšieho vzdelávania pod číslom
3480/2016/80/1.
3. Výcvik vedieme osobne — dve Profesionálne certifikované koučky (PCC),
takže budete mať k dispozícii po celý čas výcviku nás dve (nenajímame menej
kvalifikovaných koučov, aby za nás viedli výcvik).
4. Obidve sme mali vplyv na vytváranie profesionálnej koučovacej kultúry
na Slovensku vo svojich pozíciách Prezidentky ICF Slovak Chapter
a Prezidentky SAKO (Slovenskej asociácie koučov). V Business Coaching
College pokračujeme v utváraní rozvoja koučovacej profesie na Slovensku.
5. Pre absolventov výcvikov poskytujeme kompletné sprevádzanie
k medzinárodnej certifikácii.
6. Obidve sme ICF registrované mentorky koučovania a vedieme ďalšie
vzdelávanie pre pokročilých koučov ICF schválené ako akceptované
pre predlžovanie a obnovovanie certifikácií.
7. Poskytujeme kompletné vzdelanie v koučovaní — okrem výcviku v koučovaní
jednotlivcov máme aj ICF certifikovaný výcvik v koučovaní tímov, ACSTH
certifikovaný výcvik v životnom koučingu, mentorujeme pokročilých koučov.
8. Máme viac ako 400 absolventov základného výcviku a 100% úspešnosť
v získavaní medzinárodnej certifikácie tých, ktorí sa o ňu uchádzali.
9. Obidve sme skúsené koučky, ktoré koučujú stredný a vyšší manažment
na pracovné aj osobné témy.
10. Viedli sme a naďalej vedieme projekty zavádzania koučovacej kultúry
vo firmách (IT, banky, výroba, služby).
11. Dohromady máme viac ako 5 000 hodín uskutočneného koučovania
a vyučovania koučovania a obidve sa venujeme koučovaniu a vyučovaniu viac
ako 10 rokov.
12. Vyučujeme transformačný business coaching, ktorý pracuje s vnútornými
motiváciami a zdrojmi koučovaného, takže výsledky koučovania a rozhodnutia
koučovaného prinášajú udržateľnú zmenu.
13. Metóda koučovania, ktorú učíme je použiteľná na biznis témy aj na životné
témy. Viac o nálade výcviku sa môžete dozvedieť z krátkych dokumentárnych
filmov na našom www v časti referencie.
14. Výcik prebieha v našom plne vybavenom školiacom centre na adrese:
Karloveské rameno 3498/6, 841 04 Bratislava (obrázky nižšie).

www koucovaciaskola sk
karpinska@koucovaciaskola.sk • +421 905 65 91 88 • kmecova@koucovaciaskola.sk • +421 911 75 58 87

