SZKOLENIE
,,Manager jako coach”
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności coachingu do wykorzystania
w pracy managera.
Szkolenie adresowane jest do średniej i wyższej kadry zarządzającej.
PROGRAM
CZYM JEST COACHING W ZARZĄDZANIU - WPROWADZENIE
 czym jest, a czym nie jest coaching – definicje
 na czym polega coachingowy styl zarządzania
 rola managera - coacha
 dlaczego coaching działa : wpływ coachingowego stylu zarządzania na motywację i
efektywność
 cel coachingu w zarządzaniu; budowanie współodpoweidzialności za wykonywaną
pracę i firmę
KOMPETENCJE MANAGERA – COACHA
 zasady komunikacji interpersonalnej wykorzystywane w coachingu
 rola emocji w komunikacji. Emocje a coaching
 zaufanie w coachingu – jak je budować i wzmacniać
 podstawowe umiejętności coacha – aktywne słuchanie i zadawanie właściwych pytań
 rola podejścia do pracownika – jak słuchać i nie oceniać
 coaching w rozmowie
COACHING A POLITYKA FIRMY
 wizja i misja firmy – jak ją tworzyć, by sprzyjała motywacji pracowników i wspierała
podejście coachingowe
 poziomy logiczne w coachingu – czym są i jak je wykorzystać w indywidualnym i
firmowym podejściu do pracowników
 cel firmy a cel pracownika – jak znaleźć wspólny mianownik
 jak mówić pracownikom o coachingu
ZAŁOŻENIA I STRUKTURA ROZMÓW COACHINGOWYCH
 poziomy logiczne w coachingu, a skuteczność coachingu
 motywacja w coachingu – co motywuje managera, co motywuje pracownika
 struktura rozmów coachingowych (GROW)
 właściwe formułowanie celu w coachingu
 przejście z płaszczyzny krytykowania i oceny na płaszczyznę wspierania w osiąganiu
celu
 jak wychwytywać to, co w ludziach najlepsze
 coaching a lingwistyka. Wpływ lingwistyki na skuteczność coachingu
 zasady koncentracji na rozwiązaniach
 informacja zwrotna (feedback) w coachingu - jak jej udzielać i jak o nią prosić.
Reakcje na feedback
MANAGER – COACH W DZIAŁANIU. COACHING W CODZIENNEJ PRAKTYCE
 coaching indywidualny i coaching grupowy – podobieństwa i różnice
 zastosowanie coachingu w pracy z zespołem, grupą. narzędzia coachingu
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grupowego.
zastosowanie coachingu - jak usprawnić pracę i zwiększyć skuteczność komunikacji
coaching, jako narzędzie wspomagające kreatywność - przełamywanie schematów
myślenia i zachowania
coachingowe zarządzanie, a wspieranie rozwoju kariery pracownika w organizacji,
manager – coach liderem : budowanie i zwiększanie motywacji; przełamywanie
schematów myślenia i zachowania
budowanie proaktywnej postawy w radzeniu sobie z problemami ( u siebie i u
pracowników )
krytyczna informacja zwrotna- czyli jak wyrażać zarzuty, by zmotywować pracownika
do zmian postaw i zachowań

MANAGER – COACH W DZIAŁANIU cd. DOBRE PRAKTYKI
 potencjalne trudności w coachingu.
 jak można sobie radzić z oporem w coachingu : swoim i pracowników
 coaching własny
 rejestr własnych sukcesów coachingowych
 osobisty plan zmiany i rozwoju
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Formularz Zgłoszeniowy
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres
biuro@trc-house.pl

MANAGER JAKO COACH

Termin
Miejsce
Cena

23.02.2016 r. 9:00-16:00
Łuków, ul. Warszawska 24
250 zł brutto

Imię i nazwisko
Adres
e-mail
Telefon
Stanowisko
Instytucja

Warunki uczestnictwa:
1. Organizatorem szkolenia jest TRC House z siedzibą w Łukowie.
2. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu
udziału w szkoleniu, serwis kawowy
3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez TRC House.
4. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem po otrzymaniu potwierdzenia od organizatora.
W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkolenia oraz nazwisko uczestnika
TRC House Maria Michalczuk
ul. Stodolna 20/45, 21-400 Łuków
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 302030 0045 1110 0000 0237 4610
5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
6. W przypadku odwołania szkolenia przez TRC House, wszelkie kwoty wpłacone tytułem
udziału w szkoleniu zostaną zwrócone.
7. TRC House zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu szkolenia po uprzednim
poinformowaniu uczestnika.

…………………..
Podpis
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