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CO SE NAUČÍTE
VE VÝCVIKU
SOCIÁLNĚ
Výcvik je koncipován tak, aby absolventi
výcviku byli schopni pracovat jako koučové
PSYCHOLOGICKÝ
či využívat koučovací přístup k rozvoji lidí v práci manažera či v jiných oblastech
práce s lidmi. Trénink vychází zVÝCVIK
poznatků Gestalt a systemického přístupu a z PCA
2
dny
(psychologie orientovaná na člověka). Je postaven tak aby rozvíjel kompetence
podle kompetenčního rámce EMCC (Evropská rada pro mentoring a koučování) a
absolventi kurzu tak mohou žádat o individuální akreditaci EIA EMCC , která má
SEBEHODNOTA,
mezinárodntí platnost .
SEBEVĚDOMÍ
A JEJICH

SEBEPOZNÁNÍ

ZÁVAZEK K
SEBEROZVOJI

SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOROZUMĚNÍ
POSILOVÁNÍ
Sebepoznáním zvyšujeme diverzitu "pracovních nástrojů
kouče" (především
vlastní osobnosti) a můžeme flexibilně přizpůsobovat 2
svůj
koučovací styl
dny
potřebám koučovaného či sponzora (zadavatele koučování ve firmě).
Budeme rozvíjet sebeporozumění, která je založeno na vlastním modelu
chování a schopnosti reflektovat své jednání.
Naučíte se jak identifikovat vlastní vnitřní procesy, které narušují koučovací
proces.
Naučíte se jak reagovat na klientovy emoce tak, by se nestal jejich součástí
ZÁVAZEK K SEBEROZVOJI
K dobrému kouči patří stálé uvědomování si svých možností odborného
i osobnostního růstu. Schopnost nahlížet, reflektovat svou práci ve spolupráci se
supervizorem a rozvíjet kompetence kouče, zvídavost k novinkám v oboru.
SOCIÁLNÍ
Uvědomování si toho,
že kouč je vyslancem dobré koučovací praxe do
společnosti.
PSYCHOLOGIE

2 dny

KONTRAKTOVÁNÍ

KONTRAKTOVÁNÍ
Vyjednání zakázky koučování (předmět a cíl koučování) a kontraktu (širší rámec
podmínek a pravidel jak na straně kouče, tak koučovaného či
sponzora/zadavatele koučování ve firmě) je předpoklad efektivního koučování.
Seznámíte se s etickým kodexem
Budete umět popsat přínosy koučování pro klienta
Budete schopni popsat vlastní koučovací proces a styl klientovi, aby se mohl
PSYCHOLOGIE
svobodně a informovaně rozhodnout, zda na koučování přistoupí
Naučíte se rozeznávat hranice vlastních dovedností, předat je klientovi a
OSOBNOSTI
uzavřít kontrakt

2 dny

VYTVÁŘENÍ
VZTAHU

VYTVÁŘENÍ VZTAHU
Vztah je koučovací agens, bez dobře navázaného profesionálního vztahu s
koučovaným (případně sponzorem) nelze efektivně koučovat. Naučíte se jak být
vůči klientovi empatický a jak ho autenticky podporovat.
Naučíte se jak vytvořit potřebnou hloubku důvěry, aby bylo koučování
efektivní
Naučíte se efektivně pracovat s různými emočními stavy klienta
Naučíte se jak se přizpůsobit jazyku a chování klienta, ale zároveň si udržovat
vlastní „já“

CO SE NAUČÍTE
VE VÝCVIKU

SOCIÁLNĚ
PSYCHOLOGICKÝ
ROZVOJ UČENÍVÝCVIK
A NÁPADŮ KLIENTA
Cílem dobrého2
kouče
dnyje rozvinout a podporovat u koučovaného schopnost učení

ROZVOJ UČENÍ

se. Kouč otevírá koučovanému nové možnosti a obzory.
Naučíte se jak ověřit, že klientovi rozumíte.
Naučíte se technikám aktivního naslouchání.
SEBEHODNOTA,
Naučíte se principy pokládání otázek.
Naučíte se poskytovat vhodným způsobem zpětnou
vazbu.
SEBEVĚDOMÍ
Vyzkoušíte si jaký vliv mají emoce na jednání, chování a vystupování lidí

A JEJICH
POSILOVÁNÍ
ORIENTACE NA VÝSLEDEK A AKCI
2 dny
Koučovaný si do koučování přichází pro změnu (dosažení
pracovního či osobního
ORIENTACE
NA VÝSLEDEK
A AKCI

VYUŽITÍ
MODELŮ
A TECHNIK

VYHODNOCOVÁNÍ

cíle, orientace se v sobě, změna chování, změna vztahů). Kouč podporuje
koučovaného na jeho vlastní, osobní cestě ke změně. Využívá při tom orientaci na
osu přítomnost - budoucnost a nástroje, jako jsou metody GROW, FeedForward,
pozitivní a tvůrčí myšlení, hledání vnitřní motivace, plány vůle, myšlenkové mapy.
Naučíte se jak napomáhat klientovi, aby si vytvořil a identifikoval akci, která
nejlépe odráží jeho osobní preference
Naučíte se jak napomoci klientovi, aby si identifikoval případné překážky na
cestě k vytčené akci (cíli)
VYUŽÍVÁNÍ MODELŮ A TECHNIK
Kouč může využívat nejen svou kompetenci vést podporující dialog a také
využívá různé metody, modely, techniky, které zintenzivňují u koučovaného
SOCIÁLNÍ
proces sebepoznání či hledání řešení.
PSYCHOLOGIE
Budete rozvíjet vlastní
model koučování, který vychází z jednoho či více
2
dny
etablovaných modelů a přístupů.
Naučíte se využívat několik zavedených technik a nástrojů, které podporují
klienta na cestě za stanoveným cílem a výsledky.

PSYCHOLOGIE
VYHODNOCOVÁNÍ
OSOBNOSTI
Budeme
rozvíjet schopnost sebereflexe své koučovací praxe, toho, co, jak a proč s
koučovaným
2 dny děláme. Toto získávání informací a přemýšlení o kvalitě své práce se
stane nedílnou součástí naší koučovací praxe.
Naučíte se jak získat od koučovaného zpětnou vazbu.
Budete se učit pracovat se supervizí.
Naučíte se jak vyhodnotit výsledky koučování s klientem

INFORMACE O VÝCVIKU KOUČOVÁNÍ
VEDENÍ VÝCVIKU
Výcvik vede Mgr. Petr Růžička, senior kouč, člen EMCC ,
lektor a VŠ pedagog s 21 letou praxí v koučování a výuce
koučování. Více na www.kouc.eu

TERMÍNY A ROZVRŽENÍ VÝCVIKU
Výcvik je rozvržen do 6 měsíců a má celkem 153 hodin.
80 hodin prezenčně (5 x dvoudenní víkendové soustředění)
73 hodin individuálního nácviku koučování, supervize,
reflexe vlastních zkušeností a samostudia .
Každý účastník získá 1 hodinu koučování s profesionálním
koučem.
Skupinový výcvik bude probíhat v těchto termínech:
21. a 22. 11. 2020, 9.00 – 17.30
5. a 6. 12. 2020, 9.00 – 17.30
23. a 24. 1. 2021, 9.00 – 17.30
20. a 21. 2. 2021, 9.00 – 17.30
Skupinové supervizní setkání
20. a 21. 3. 2021, 9.00 – 17.30
Závěrečná evaluace duben - květen 2021
MÍSTO KONÁNÍ
prostory Vysoké školy aplikované psychologie
Akademická 409
Terezín
Spojení z Prahy autem nebo autobusem 1 hodinu.

POPLATEK ZA VÝCVIK
30 000 Kč, poplatek zahrnuje účast na 5 víkendových blocích, studijní
materiály, lehký coffee break a závěrečné Ověření znalostí a dovedností (1
hodina). Vše skupině bude max 16 osob.
Není zahrnuta strava, doprava ani ubytování účastníků.
Poplatek je možné rozdělit do dvou splátek, první splátka 15 000 Kč je splatná
do 15.11. 2020, druhá splátka 15 000 Kč je splatná do 31. 1. 2021.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE
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