VÝCVIKOVÝ PROGRAM

KOUČOVACÍ DOVEDNOSTI
PRO MANAŽERY

Praha
podzim 2019

ROZVÍJEJTE SE SMYSLUPLNĚ
Možností, jak se mohou manažeři vzdělávat, je v současnosti nepřeberné množství. Zásadní otázkou tedy
je, jak vybrat takový způsob rozvoje, který přinese dlouhodobý dopad na motivaci, rozvoj a dosahování
výsledků pro vás i pro lidi, které vedete.
Koučovací přístup, dlouhodobý trend
při vedení lidí, oslovil mnohé úspěšné
leadery. Díky využívání jeho principů
efektivněji vedou a rozvíjejí nejen sebe
sama, ale také své kolegy a klienty.
Cílem tohoto manažerského rozvojového programu Koučovací dovednosti
pro manažery je
) předat vám klíčové informace o tom,
jak funguje lidské myšlení a na
jakých principech je vystavěno
kvalitní vedení, motivace a rozvoj
sebe i druhých,
● umožnit vám nácvik a upevnění
funkčních technik a postupů, nezbytných pro leadership - vedení zaměřené
na dosahování výsledků a úspěšnou
realizaci klíčových změn.
Co vám tento výcvik přinese?
- Pochopíte, na jakých základech je
koučování vystavěno, z čeho vychází.
- Získáte informace o tom, jak funguje
lidské myšlení a proč některé
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pokusy motivovat sebe i druhé
selhávají, zatímco jiné přinášejí
skvělé výsledky.
Budete rozumět rozdílu mezi
koučováním nezávislým koučem a
každodenním přirozeným vedením
rozhovoru s kolegy, tzv. manažerským koučováním.
Zaměříte se na klíčové dovednosti
ke zvyšování motivace sebe i druhých.
Zvýšíte svoji kompetentnost při
vedení rozhovorů - osvojíte si
přirozenou funkční strukturu
rozhovorů, vedených za účelem
definování, realizace a hodnocení
úkolů. Zdokonalíte se v technice
práce s otázkami a v získávání i
předávání účinné zpětné vazby.
Představíme vám principy práce se
změnou a ve změně. Budete tak
lépe rozumět tomu, jak změny
připravovat i realizovat.

S kým se na výcviku potkáte?
Trenéry tohoto programu budou Petra
a Láďa Uhlíkovi, trenéři a koučové
s dlouholetou praxí v managementu
i v rozvoji lidí. Účastníky budou
manažeři z českých i mezinárodních
firem.
Kdy se uskuteční jednotlivé
moduly?
M1: 18.-20. září 2019
M2: 16.-17. října 2019
M3: 20.-21. listopadu 2019
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Přihláška na rozvojový program

KOUČOVACÍ DOVEDNOSTI
PRO MANAŽERY,

který se uskuteční v Praze 18.-20.9., 16.-17.10. a 20.-21.11.2019

Jméno a příjmení:

Fakturační údaje:

IČO:
DIČ:
E-mail:
Telefon:

ORGANIZÁTOR:

Growth Point s.r.o.
Na Ovčinách 440/2, 170 00 Praha 7
www.growthpoint.cz

E-mail:

info@growthpoint.cz

Telefon:

605 282 390 - Ladislav Uhlík

- Cena sedmidenního semináře je 44.700,-Kč (+DPH 21%).
- Vaše účastnické místo je závazně potvrzeno po zaplacení zálohové faktury.
- V ceně jsou zahrnuty náklady na vedení a organizaci semináře, studijní materiály, drobné občerstvení
(2x denně coffee break).
- Cena nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování a stravování účastníků semináře.

Uvedené podmínky beru na vědomí a svým podpisem potvrzuji jejich akceptaci:
Datum:

Podpis:
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