
Szkolenie zamknięte – Praca z grupą metodą coachingu narzędziowego

Praca z grupą metodą coachingu narzędziowego.
Doskonalenie umiejętności trenerskich.

Szkolenie to jest kompendium wiedzy i szansą na rozwój umiejętności trenerskich w zakresie coachingu narzędziowego, czyli metody pracy z grupą
w oparciu o symulacje realnych sytuacji oraz trening umiejętności. Podczas pierwszego i drugiego etapu szkolenia kładziemy nacisk na poznanie
i przetrenowanie metodologii pracy.

Coaching narzędziowy to polska modyfikacja metodologii coachingowej stawiająca w centrum uwagi trening nowych umiejętności. W pracy grupowej
pozwala maksymalizować przyswojenie i zastosowanie wybranych narzędzi.
Praca metodą coachingu narzędziowego jest najbardziej efektywną metodologią doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Daje ona uczestnikom
możliwość pracy na realnych, osobistych lub zawodowych sytuacjach, co pozwala im na bezpośrednie zastosowanie zdobywanych umiejętności w
praktyce. Dodatkowo pozawala uczestnikowi na wybór umiejętności przeznaczonej do treningu, rzeczywiste przećwiczenie jej w sytuacji zbliżonego
realizmu psychologicznego oraz opracowanie własnego algorytmu postępowania. Zwiększa to prawdopodobieństwo stosowania w życiu trenowanych
narzędzi.

W pracy trenerskiej umiejętność pracy metodą coachingu narzędziowego pozwala maksymalizować realność prowadzonych szkoleń, daje trenerowi
narzędzie do pracy z uczestnikami szkolenia i ich rzeczywistymi trudnościami. Pozwala także na bieżąco modyfikować proces szkoleniowy dopasowując
go do potrzeb grupy i obecnego etapu procesu. Wykorzystanie podejścia coachingowego efektywnie angażuje grupę i zwiększa szansę wzięcia
odpowiedzialności za swój rozwój.

„Praca z grupą metodą coachingu narzędziowego” to szkolenie skierowane do trenerów z doświadczeniem w pracy szkoleniowej. Wymaga bowiem
biegłości w nawiązywaniu kontaktu z grupą, umiejętności badania potrzeb szkoleniowych oraz radzenia sobie z oporem w grupie. Pozwala poszerzyć
własny warsztat trenerski, daje punkt odniesienia. Jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń z innymi trenerami.

Pierwszy etap:
Wprowadzenie do metodologii – jest szkoleniem zapoznającym uczestników z tą metodą pracy z grupami.

Drugi etap:
Doskonalenie indywidualnego warsztatu pracy – jest szkoleniem poszerzającym umiejętność pracy tą metodą o proces wspólnego z grupą budowania
algorytmów działania oraz pracą superwizyjną nad własnymi sytuacjami w pracy z grupą.
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Korzyści dla uczestnika:
Poznasz i przetrenujesz unikatową metodę pracy z grupami w oparciu o realną symulację i trening wybranych umiejętności.
Nauczysz się prowadzenia realnych symulacji szkoleniowych z wykorzystaniem nagrania i analizy zapisu video.
Wzmocnisz się w umiejętności udzielania konstruktywnych, rozwojowych informacji zwrotnych.
Zyskasz narzędzie pracy pozwalające na bieżąco modyfikować program szkolenia do potrzeb grupy szkoleniowej.
Będziesz potrafić angażować uczestników do samodzielnego poszukiwania rozwiązań dla ich trudnych sytuacji i brania odpowiedzialności za zmianę.
Dowiesz się jak wykorzystywać i budować algorytmy rozmów przydatne w różnych klasach sytuacji szkoleniowych.

Co wyróżnia nasze szkolenia?
Swoboda wymiany myśli i ludzka atmosfera sprzyjająca dzieleniu się doświadczeniem, dawaniu i braniu wsparcia.
Rezygnacja z nadymania się i robienia wrażenia na rzecz realnej pracy na realnych problemach.
Duża liczba informacji zwrotnych od trenerów i uczestników pozwalające bardziej świadomie kształtować własny rozwój.
Praca wyłącznie na doświadczeniu i realności uczestników szkolenia ułatwiające uzyskanie adekwatnych podpowiedzi i duże zaangażowanie w warsztat.
Propozycje konkretnych wielokrotnie sprawdzonych sposobów zachowania oraz możliwość ich trenowania pod okiem trenera, umożliwią szybszą naukę
i opanowanie umiejętności.
Inspirująca teoria i ciekawe przykłady gruntujące zdobywaną wiedzę i pozwalające na głębszą refleksję.

Zalety pracy z grupą metodą coachingu narzędziowego – doskonalenie warsztatu trenerskiego:
Powtórzenie i pogłębienie najważniejszych treści poruszanych na pierwszym etapie szkolenia. Superwizyjne omówienie indywidualnych sytuacji
uczestników szkolenia.
Rozwinięcie metodologii coachingu narzędziowego o aspekt budowania algorytmów wspólnie z grupą. Przedstawienie kolejnych etapów budowania
algorytmów: analiza informacji zwrotnych – uzupełnienie materiału – analiza dynamiki rozmowy – wypracowanie sekwencji. Omówienie metody
i dyskusja propozycji.
Wypracowanie kilku dodatkowych algorytmów postępowania. Zdobywanie umiejętności prowadzenia tego elementu pracy z grupą. Ćwiczenia
indywidualne i praca na forum grupy.
Praca własna uczestników zajęć. Doskonalenie umiejętności pracy z grupą metodą coachingu narzędziowego. Praca pod okiem trenerów. Analiza video
własnego warsztatu pracy oraz informacje zwrotne od trenerów i uczestników.
Sposoby konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą podczas prowadzenia coachingu narzędziowego
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Ramowy program szkolenia Praca z grupa metodą coachingu narzędziowego – Wprowadzenie w metodologię:

Powitanie, przedstawienie się, wzajemne poznanie. Budowanie relacji w grupie przez poznawanie sposobów nawiązywania kontaktu w oparciu
minimalizowanie projekcji, budowania kontaktu w oparciu o poziom potrzeb (interesów), a nie stanowisk.

Wprowadzenie w metodologię coachingu narzędziowego. Wykład dotyczący teorii coachingu narzędziowego oraz jego adaptacji do pracy szkoleniowej
w grupach. Dyskusja nad możliwościami i ograniczeniami metody. Wymiana doświadczeń.

Etapy prowadzenia coachingu narzędziowego w grupach. Zebranie sytuacji – ustawienie symulacji – odegranie, zapis i analiza video – udzielenie
informacji zwrotnych – prezentacja/wypracowanie algorytmu – metodyka pracy w małych grupach – podsumowanie procesu. Omówienie kluczowych
momentów i możliwych pułapek - dyskusja o metodologii.

Ćwiczenie umiejętności precyzyjnego formułowania celów i efektów pracy treningowej. Przygotowanie do prowadzenia symulacji. Praca indywidualna
i na forum grupy.

Doskonalenie umiejętności formułowania konstruktywnych i rozwojowych informacji zwrotnych – praca własna oraz skoncentrowana na uczeniu grupy
tych umiejętności.

Zapoznanie się z kilkoma wybranymi algorytmami postępowania: algorytm asertywnej odmowy, algorytm komunikowania trudnej decyzji, algorytm
informacji zwrotnej. Wypracowanie puli alternatywnych algorytmów.

Możliwe formy indywidualnej pracy treningowej. Zapoznanie się ze strukturami grupowymi ułatwiającymi trenowanie wybranych umiejętności.

Praca własna uczestników zajęć. Doskonalenie się w prowadzeniu fragmentów szkoleń metodą coachingu narzędziowego. Praca pod okiem trenerów.
Analiza video własnego warsztatu pracy oraz informacje zwrotne od trenerów i uczestników.
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Trenerzy:

Jakub Pałczyński – psycholog pracy i organizacji – współwłaściciel Grupy Szkoleniowej Halibut trener z ośmioletnim doświadczeniem. Specjalizuje się
w szkoleniach z zakresu sprzedaży, telesprzedaży i obsługi klienta, prowadzi też program Trening Umiejętności Menedżerskich. W swojej pracy
wykorzystuje podejście humanistyczne i analizę transakcyjną. Absolwent Poznańskiej Psychologii na UAM,  posiada Certyfikat 101 wydany przez
Europejskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej. Uczestniczył w kilkudziesięciu certyfikowanych szkoleniach menedżerskich i warsztatach z zakresu
sprzedaży i obsługi klienta prowadzących przez wiodące polskie firmy szkoleniowe.

W swojej pracy skupia się na rzeczywistości pracy uczestników, przygląda się ich realnym sytuacjom, pomaga rozwiązywać prawdziwe trudne sytuacje w
kontakcie z klientem, wzmacniając potencjał osobisty i inspirując do zmian.

Pracował m.in. dla AIG Bank Polska, ORLEN Petro Centrum, Verbicom S.A., Vetoquinol Biowet, Hertz, TPV Displays, Bama Polska, Newell Rubbermaid,
Faber Polska, Urząd Miejski w Jarocinie, Verbicom S.A., VOX Składy Budowlane, PWN.pl.

Wojciech Busiel - trener, coach, szef – współwłaściciel Grupy Szkoleniowej Halibut, od 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.


