s podporou ICF Slovak Chapter
Vám ponúka vzdelávaco – rozvojový program

„Dvojdňové koučovanie s využitím naratívneho prístupu“
poskytne inšpirácie a praktické postupy použiteľné pri vedení ľudí, ich rozvoji a spolupráci.
Obohatí koučujúcich účastníkov o spoznanie vplyvu a nový pohľad na stagnáciu, úpadok
alebo rast cez príbehy, s ktorými spájame svoje fungovanie.
V našom poňatí naratívny prístup využíva princípy systemického myslenia. Je nápomocný
hlavne v prehlbovaní a efektívnej užitočnosti vzájomnej ľudskej komunikácie. Rozširuje
bežne jasné fakty o „príbehovosť“, ktorá umožňuje vnímať riešené témy v širších
súvislostiach a tým aj nachádzať účinnejšie a trvalejšie riešenia.
Organizácia: program organizuje Ing. Eva Timková, PCC v rámci vzdelávacej ustanovizne
„Akadémia koučovania“ a s podporou spoločnosti HQ Team, s.r.o. a ICF Slovakia.
Cieľová skupina: kurz je certifikovaný ICF – Medzinárodnou federáciou koučov ako CCE
12 hodinový vzdelávací doplnkový program určený na rozvoj koučovacích zručností
a zdrojov. v prvom rade pre praktizujúcich externých alebo interných koučov rôznych
špecializácií a oblastí pôsobenia. Je plne vhodný aj pre pracovné inšpirácie manažérov
a špecialistov z rôznych oblastí používajúcich koučovací štýl a prístup vo svojej praxi.
Informácie o lektoroch: lektormi, ktorí program pripravili a realizujú, sú:
PhDr. Vratislav Strnad – špecialista naratívneho prístupu, akreditovaný profesionálny kouč
ČAKO, lektor, supervízor, psychoanalytický a systemický terapeut;
Ing. Eva Timková, PCC – štatutárny zástupca vzdelávacej ustanovizne Akadémia
koučovania, profesionálny kouč, mentorka a lektorka koučovania; ICF Professional Certified
Coach, Erickson Certified Professional Coach;
Ciele programu:
- „úvodnou ochutnávkou“ rozšíriť poznanie účastníkov o možnosti, ktoré poskytuje
naratívny prístup a jeho vplyv na konanie a rozhodovanie. Naratívny prístup napomáha nájsť
nový zmysel žitého osobného alebo pracovného príbehu a nové zmysluplné stratégie;
- rozvinúť si kľúčové koučovacie kompetencie (raport, priamu komunikáciu, aktívne
načúvanie, kladenie silných otázok a vytváranie uvedomenia).
- posilniť a rozvinúť svoje zdroje (flexibilitu a otvorenosť myslenia pri práci s ľuďmi; rozvoj
a objavovanie reálnych postupov pre reálne zlepšenie motivácie). Naučíte sa viac zameriavať
na klientove procesy a ich sociálny kontext, pracovať s „jazykom“ – jeho významami
a vzorcami myslenia.
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Teoretické vstupy počas kurzu si ihneď navzájom precvičíte a tým získate priestor pre
učenie sa, vlastnú skúsenosť a zážitok z účinku naratívneho prístupu v koučovaní.
Požiadavky pre získanie certifikátu CCE: po absolvovaní kurzu môžete získať osvedčenie
CCE: za plnú aktívnu účasť (zapájanie sa do diania, cvičení, reflexií), úvodnú a záverečnú
sebareflexiu; spätnú väzbu – hodnotenie a uvedomenie si okamžitého ale aj dlhodobého
prínosu kurzu. Podmienkou bude vypracovať individuálny akčný plánu rozvoja koučovacích
kompetencií.

Dátum konania:

16. – 17. 9. 2016 (piatok – sobota), Bratislava
1.deň: 10:00 – 18:00 hod
2.deň: 8:30 – 16:30 hod

Cena:

150,- €/ deň bez DPH,
celková cena s DPH: 360,-€
(cena zahŕňa: študijný materiál, pracovné pomôcky, 2x coffee break)
Pre členov ICF SR zľava 20,- €.

Prihláška:

http://www.akademiakoucovania.sk/-prihlaska

OBSAH
1) Trochu teórie na začiatok: – Ako a kvôli čomu naratívne?
– Sociálne konštruované fakty
2) Základné informácie o štruktúre úvodného procesu naratívnej práce:
dekonštruktívne načúvanie
3) Prepojenie s koučovacími kompetenciami, precvičenie, skúsenosti, možnosti využitia
a prínos naratívneho prístupu v praxi

KONTAKT:
Ing. Eva Timková, PCC
0903 617 029
timkova@hqteam.sk
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