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Coaching narzędziowy w pracy szefa

Coaching narzędziowy jest unikalną metodą pracy z ludźmi i narzędziem, dzięki któremu szef pozwala podwładnym ćwiczyć się w refleksji i rozumieniu,
skłania ich do samodzielnego poszukiwania rozwiązań ich konkretnych trudnych sytuacji interpersonalnych (np. w relacjach handlowych), a przede
wszystkim pozwala te rozwiązania przećwiczyć. Podczas szkolenia kompleksowo przedstawiamy i ćwiczymy metodologię coachingu narzędziowego,
pokazujemy jego zastosowania w pracy szefowskiej, a w zależności od składu grupy szkoleniowej możemy pracować na materii handlowej, szefowskiej,
interpersonalnej. Kilka dni to za mało, aby stać się coachem, ale wystarczająco dużo, aby zainspirować się do spojrzenia na rozwój ludzi z innej
perspektywy i przećwiczyć kilka najważniejszych umiejętności coacha narzędziowego.

Program jest adresowany do szefów, którzy poszukują sposobów na rozwijanie potencjału swoich ludzi, na uczenie ich odpowiedzialności
i samodzielności, na wspieranie w pojawiających się trudnościach bez wyręczania.

Korzyści dla firmy:

Wzmocnienie potencjału zespołu kierowniczego, co przekłada się na efektywność działań szefa.
Zwiększenie motywacji szefów poprzez zadbanie o ich rozwój zawodowy i wzmocnienie ich w pełnionej roli.
Zadbanie o motywację pracowników poprzez wyszkolenie ich przełożonych do kompleksowej pomocy coachingowej.
Inspiracja do wdrażania pro-rozwojowych metod zarządzania personelem, kładących nacisk na ciągłe doskonalenie się i samorozwój.



Szkolenie zamknięte – Coaching narzędziowy w pracy szefa

Korzyści dla uczestników:

Poznanie unikatowej i bardzo przydatnej w pracy z zespołem metody coachingu narzędziowego i możliwość przećwiczenia jej najważniejszych
elementów.
Wzmocnienie umiejętności kierowania swoim zespołem poprzez prowadzenie sesji coachingowych.
Inspirujące doświadczenie zwiększające repertuar skutecznych narzędzi szefowskich.
Realny trening umiejętności coachowania podwładnych i czerpania z coachingu do tworzenia samodzielnego i odpowiedzialnego zespołu.
Doświadczenie działania coachingu narzędziowego w swoich sytuacjach rozwojowych i możliwość poszukania rozwiązań na własne dylematy i trudności.

Ramowy program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia: coaching narzędziowy, jako sprawdzony sposób uczenia podwładnych i wprowadzania wymaganych standardów pracy. Idea
coachingu – różne ujęcia, definicja coachingu narzędziowego. Zadania coacha.
Logika prowadzenia coaching narzędziowego. Poszczególne etapy sesji coachingowej. Zadania coacha na poszczególnych etapach pracy z podwładnym.
Wprowadzenie coachingu w zespole i zawarcie kontraktu z podwładnymi. Ustalanie celów sesji coachingowej. Przygotowanie się do obserwacji lub
symulacji.
Kategorie coachingowe, czyli przydatne wymiary analizy zachowania podwładnych.
Od celów sesji coachingowej do symulacji trudnej sytuacji. Ćwiczenie przygotowania i prowadzenia symulacji coachingowych.
Udzielanie informacji zwrotnych po symulacji/obserwacji. Nabieranie biegłości w udzielaniu informacji zwrotnych.
Poszukiwanie nowych rozwiązań. Użyteczne źródła pomysłów rozwojowych. Wybór tematu do pracy i przygotowanie puli pomysłów wspólnie z
podwładnym. Trening nowych umiejętności.
Doskonalenie umiejętności prowadzenia sesji coachingowych. Video-trening. Trudne sytuacje podczas sesji coachingowej. Praca na doświadczeniu
uczestników szkolenia.
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Trenerzy:

Wojciech Busiel - trener, coach, szef – współwłaściciel Grupy Szkoleniowej Halibut, od ponad sześciu lat prowadzi szkolenia dla firm i organizacji. Specjalizuje się
w zagadnieniach dotyczących budowania dobrych relacji interpersonalnych, co w tematach szkoleniowych przekłada się na treningi umiejętności
kierowniczych,  komunikacji, asertywności i sprzedaży. Absolwent Poznańskiej Psychologii na UAM, uczestnik studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii
UAM, uczestnik Szkoły Trenerów Intra, Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt oraz Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.
W pracy grupowej i indywidualnej stosuje podejście psychodynamiczne i systemowe, pracując na realnych sytuacjach i trudnościach zgłaszanych przez
uczestników. W warsztacie trenerskim łączy dynamikę grupową z metodologią szkół coachingowych, co pozwala stymulować rozwój uczestników i przyspieszać
realną zmianę zachowań.
Pracował m.in. dla: ACP Pharma, Autostrada Eksploatacja S.A., AIG Bank, AVK Polska, Bama Polska, GBS w Barlinku, Hertz Systems, LG Electronics, Lisner, PKN
Orlen, Orlen Petro Centrum, PMT Marketing System, TPV Displays , Vetoquinol Biowet, VOX Składy Budowlane.

Grzegorz Kukurowski - jest trenerem biznesu, ukończył Szkołę Trenerów Biznesu Moderator. Jest politologiem i germanistą, ukończył również podyplomowe
studia Zarządzania Sprzedażą. Karierę zawodową zaczynał od stanowisk specjalisty ds. sprzedaży, kolejne lata pracował na stanowiskach  kierowniczych
w międzynarodowych korporacjach branży doradztwa personalnego i był odpowiedzialny za zarządzanie zespołem pracowników, negocjacje handlowe
z klientami, rozwijanie sieci sprzedaży oraz koordynację projektów ogólnokrajowych.
Od 2008 roku prowadzi miękkie szkolenia biznesowe, głównie sprzedażowe i z zakresu obsługi klienta, zarządzania zespołem, negocjacji oraz ze współpracy
w zespole. Realizuje też warsztaty o charakterze teambuildingowym z wykorzystaniem technik linowych.  Pracował przy kilkunastu projektach szkoleniowych,
ma przepracowanych ponad 100 dni szkoleniowych.
Prowadził dedykowane warsztaty i cykle szkoleniowe dla takich klientów jak Arctic Paper, Biowet-Vetoquinol, Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku.
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Sławomir Żydek - Trener i Coach z sześcioletnim doświadczeniem. Zanim został trenerem przechodził ścieżkę handlowca, KAM, kierownika i szefa działu.
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu sprzedaży, umiejętności szefowskich, rekrutacji, komunikacji interpersonalnej.
Swój warsztat trenerski opiera na pracy na procesie grupowym, pracy na diagnozie i na realnych problemach. Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu
Kontrakt, Akademię Coachingu Relacyjnego Transmisja, uczestniczył w wielu certyfikowanych szkoleniach menedżerskich oraz HR. Posiada certyfikat
badania profilu osobowości MPA. Prowadził wydarzenia Assessment Center, jest assesorem. Swoje doświadczenia zdobywał m.in. w firmach: Coty
Polska, Danone, Levi Strauss, AIG, Murator, Polskie Książki Telefoniczne, PZU, Emerson.
W swojej pracy skupia się na prawdziwych potrzebach uczestników. Badając realia, tworzy sytuację edukacyjną sprzyjającą wypracowaniu najlepszych
sposobów na rozwiązywanie problemów biznesowych. Dostarcza niezbędnych doświadczeń, dzięki którym warsztaty są inspirującym przeżyciem.

Michał Janus - Trener i coach. Psycholog z doświadczeniem pracy w biznesie i dla biznesu. Absolwent psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie trenerskie. Przez kilka lat jednocześnie szkolił i sprzedawał usługi szkoleniowo -doradcze.
Z jego usług korzystały m.in.: PZU SA, UCB Pharma, Vistula, Intersport, Decathlon, Esselte, BP, Emerson, Solar, Deni Cler, Tupperware, Apart, Vision
Express, Fellowes, Salomon, NG2.
Specjalizuje się w szkoleniach kształtujących i rozwijających umiejętności interpersonalne w biznesie. Pomaga w rozwoju umiejętności sprzedażowych
opartych na faktycznym zainteresowaniu potrzebami klienta. Wierzy, że drogą do budowania obustronnych korzyści biznesowych jest docieranie do
ważnych, również psychologicznych potrzeb klienta i poszukiwanie sposobu odpowiedzi na te potrzeby, zgodnie z interesem własnym i firmy.
Ukończył liczne szkolenia trenerskie i coachingowe w renomowanych szkołach (Grupa TROP, Transmisja). Przechodził superwizję trenerską pod okiem
m.in. Jacka Jakubowskiego (Przewodniczący Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). W swojej pracy ceni autentyczne relacje, pracę
opartą na doświadczaniu. Szuka inspiracji w psychologii humanistycznej, psychodynamicznej, analizie transakcyjnej.
W wolnych chwilach jeździ na rolkach, rowerze, żegluje.
Ojciec dwóch córek - Weroniki i Martynki, dla których chce być po prostu wystarczająco dobrym ojcem. Mieszka w Chorzowie.


