Lecturers are Members of

Business Coaching College

Výcvik v koučovaní skupín a tímov
je samostatnou časťou výcviku Business coaching — meaning and mechanics of coaching in business (Biznis koučing — zmysel
a techniky koučovania v biznise), ktorý je schválený ICF (Medzinárodnou federáciou koučov) ako ACSTH program, vzdelanie uznané
k medzinárodnej certifikácii kouča. Je tiež uznaný ako CCE program, vhodný k predlžovaniu medzinárodnej certifikácie od ICF
vo výške 27 bodov. Končí titulom:
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ICF certifikovaný výcvik je určený pre ľudí z biznisu, manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí potrebujú nové a účinné nástore pre prácu so svojimi tímami, interných

a externých koučov, ktorí chcú rozvinúť svoje schopnosti v práci so skupinami a firemnými tímami. Je vedený interaktívnym spôsobom a je zameraný na firemnú prax.
Výcvik v koučovaní tímov sa nezameriava na vedenie koučovacieho rozhovoru s jednou osobou — tomuto je venovaných 5 modulov výcviku Business coaching.

Naučíte sa:
Viesť tímové stretnutie na riešenie orientovaným spôsobom pri rôznych druhoch cieľov — od riešenia vzťahových problémov, v ktorých tím uviazol, po tímové
hľadanie kreatívnych riešení.
Používať 5-krokovú pyramídovú štruktúru vedenia stretnutia, ktorá je jednoduchá, logická a poskytuje tímu bezpečie štrukturovaného postupu s jasným zámerom.
Pochopíte aplikáciu kľúčových kompetencií kouča na prácu s tímami.
Cena: 1 760 Eur + DPH 20 % / osoba (6 tréningových dní).
Rozsah: 3×2 dni počas 3—5 mesiacov.
841 04 Bratislava. Program prebieha v školiacom centre Business Coaching College.

Miesto konania: Karloveské rameno 3498/6,

Rezervujte si miesto čím skôr — kapacita kurzu je limitovaná.

Prečo koučovať tímy?
Lídri a HR manažéri stále viac čelia otázke ako efektívne a úsporne rozvíjať tímy a hľadajú praktické a presne cielené nástroje k rozvoju tímov bez veľkých investícií.
Súčasne sa koučovanie tímov stáva stale populárnejším, pretože poskytuje praktické riešenia priamo v pracovnom procese – nie je to tréning, ktorý by potom mal byť
aplikovaný v praxi. Obsahom koučingu je priamo pracovná prax a výsledkom koučingu je to, čo team urobí ako ďalší krok.
Koučovanie tímov je časovo aj finančne úsporné, cielené a absolútne praktické. Navyše, ak koučom je líder tímu, nielenže šetrí firme finančné prostriedky,
ale prehlbuje aj svoj vlastný vplyv a zvyšuje rešpekt a angažovanosť tímu pri tvorbe vízie, napĺňaní stratégie a riešní konfliktov.

1. modul

Priority, ciele a zodpovednosť:

ako s tímom nachádzať priority, vnútornú motiváciu tímu a posiľňovať synergické efekty
V tomto module sa pozrieme na spôsob ako vytvárame vzťah
so skupinou a tímom a získavame dôveru. Pozrieme sa na to,
ako vytvárame dohodu o koučovaní s tímom, kladieme silné
otázky zamerané na riešenie a nachádzame uvedomenie
skupiny. Zameráme sa na používanie štruktúrovaných
postupov, ktoré dovoľujú členom tímu cítiť sa bezpečne
a pracovať v predvídateľnom prostredí.
Lídri a kouči si odnesú užitočné nástroje, ktoré môžu pri
práci s tímom použiť pri budovaní vízie, stanovovaní cieľov
a kreatívnom nachádzaní riešení.

2. modul

Dynamika moci a riešenie konfliktov:
ako riešiť konflikty v tíme a ako dospieť k dohode
na spoločnom postupe

V tomto module pracujeme s tímom ako s integrovaným systémom,
ktorý je klientom koučovania.
Okrem emocionálnej inteligencie (porozumenia sebe) a sociálnej inteligencie (porozumenia iným), existuje vzťahová systémová inteligencia,
kde je ústredným bodom vzťahu skupina, team alebo systém. Poznanie jej základnej dynamiky pomáha koučom a riadiacim pracovníkom
konštruktívne pristupovať k situáciám „dusnej atmosféry“ a riadene
riešiť konflikty. V tomto module sa pozrieme na to ako rank (status)
súvisí a nesúvisí s hierarchiou v organizáciách a ako rôzne druhy
rankov distribuujú privilégiá v organizáciách.
Nástroje z tohto modulu pomôžu koučom a lídrom riešiť situácie
neefektívnej a mätúcej komunikácie, zbavovať team toxických komunikačných vzorcov, vyjasnňovať roly v tíme a zmätok v obsadení rolí.

3. modul

Náročné osobnosti a čo s nimi:
V tomto module sa zaoberáme predovšetkým facilitačnými
nástrojmi na to, ako narábať s náročnými osobnosťami na
tímových stretnutiach. Lídri a kouči budú môcť nadobudnúť
prax v tom ako medzi členmi tímu facilitovať interakciu
namiesto toho, aby s konfliktu ušli alebo zneužili svoju moc.
Modul tiež učí štrukturované procesy ako pomáhať roznym
členom tímu riešiť ich problémy, ktoré majú vplyv na celý tím.
Lídri a kouči sa naučia ako pracovať s náročnými členmi tímu
a efektívne facilitovať tímové interakcie. Navyše, v tejto
záverečnej časti program posilníme a precvičíme všetky
už naučené zručnosti.

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 autorky knihy Koučovanie podľa pyramídy.
Zrozumiteľný návod ako viesť transformačný rozhovor
v biznise aj osobnom živote.
2. Okrem výcviku v koučovaní tímov vedieme výcvik
v koučovaní, ktorý je uznaný ICF (Medzinárodnou
federáciou koučov) ako vzdelanie postačujúce k získaniu
medzinárodnej certifikácie kouča na úrovni ACC.
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. Okrem výcviku poskytujeme kompletné sprevádzanie k medzinárodnej
certifikácii.
6. Obidve sme ICF registrované mentorky koučovania a vedieme ďalšie
vzdelávanie pre pokročilých koučov ICF schválené ako akceptovateľné
pre predlžovanie a obnovovanie certifikácií.
7. Poskytujeme kompletné vzdelanie v koučovaní — okrem výcviku v koučovaní
v biznise vedieme aj výcvik v life koučingu a mentorujeme pokročilých koučov
aj manažérov používajúcich koučing.
8. Máme viac ako 600 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 4 600 hodín uskutočneného koučovania
a vyučovania koučovania a obidve sa venujeme koučovaniu a vyučovaniu viac
ako 10 rokov.
12. Vyučujeme transformačný 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

