
KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

• Poznasz sposoby zwiększania 
skuteczności działań własnych, 
współpracowników i całego zespołu

• Odkryjesz potencjał 
współpracowników i możliwości jego 
wykorzystania dla realizacji wspólnie 
ustalonych celów

• Poznasz sposoby budowania 
zdrowych relacji ze 
współpracownikami

• Będziesz wiedział, w jaki sposób 
wspierać i motywować pracowników

• Rozwiniesz umiejętności 
prowadzenia rozmów z 
pracownikami, zakończonych 
wyznaczeniem i realizacją ustalonych 
celów.

Coaching. Modna, innowacyjna metoda 
szkolenia pracowników. Szczególnie 
polecana menedżerom, chociaż w pewnych 
sytuacjach rekomendowane jest korzystanie 
z usług coacha zewnętrznego. 

Na czym polega „magia” tej metody? Jakie 
umiejętności powinien posiadać szef, żeby 
być coachem?

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego 
wprowadzimy do zagadnień, narzędzi i 
technik coachingu istotnych w pracy 
przełożonego. Dlaczego „tylko” 
wprowadzimy?

Ponieważ coaching jest procesem ciągłego 
rozwoju.  Doskonaląc techniki coachingowe, 
zadając pytania, inspirując innych do 
działania, wspierając w realizacji celów, 
rozwijasz współpracowników i… siebie.  To 
Ty decydujesz, jakie pytania zadajesz. Od 
Twoich pytań zależy, na czym się 
koncentrujesz i jakie osiągasz wyniki.

Jakie pytania zadasz sobie dzisiaj?

„Dla osób sukcesu Coaching jest konieczny, aby mogli podnosić swoje 

kompetencje. Coaching tworzy Liderów jutra! Ponieważ pcha ich wyżej, poza 

ograniczenia i rozbudza potencjał. Coaching asystuje w procesie transformacji 

i zmiany, pozwala rozwiązywać problemy podczas przechodzenia z jednego 

poziomu na kolejny”.

Tad James

SZEF COACHEM
czyli jak wspierać pracowników 

w drodze do wspólnego celu



• Czym jest coaching?

– Definicja i zasady coachingu

– Coaching a mentoring i inne formy 
rozwoju

– Rola coachingu w pracy menedżera

– Kiedy i dla kogo jest coaching?

• Kompetencje menedżera-coacha

– Identyfikacja kompetencji szefa-
coacha

– Budowanie relacji opartej na zaufaniu

– Pułapki komunikacji

– Aktywne słuchanie

– Empatia

– Techniki zadawania pytań

• Gdzie obecnie „znajduje się” pracownik? –
narzędzia oceny sytuacji

– Poziomy neurologiczne Roberta Diltsa

– Pytania o motywy i wartości

– Autobiografia

– Praktyczny schemat

– Okno  Johari

– Ocena 360 stopni

– Ankiety

– Wywiady telefoniczne

• Informacja zwrotna

– Udzielanie informacji zwrotnej

– Przyjmowanie informacji zwrotnej od 
pracownika

– Błędy i pułapki, których należy unikać

• Sesja coachingowa

– Teorie  uczenia się dorosłych

– Przygotowanie sesji

– Jak dobierać narzędzia do potrzeb 
rozwoju pracownika?

– Struktura sesji

– Przewidywanie trudności podczas 
sesji

– Sposoby prowadzenia rozmów

• Ustalanie celów

– Hierarchia celów

– Cele dotyczące wykonania zadania

– Cele dotyczące uczenia się

– Cele firmy i cele biznesowe

– Połączenie celów osobistych 
z celami firmy

– Definiowanie korzyści ze zmiany

• Ustalenie planu działania – coach, coachee
i reguła SMART

• Wsparcie pracownika w procesie zmiany:

– Cykl zmiany: smutek, zaprzeczenie, 
gniew, targowanie się, depresja, 
akceptacja

– Samoograniczające przekonania

– Schematy błędnego myślenia

• Monitorowanie postępów i rozliczanie 
z podjętych zobowiązań

• Działania po zakończeniu sesji

• Trening prowadzenia sesji coachingowej

PROGRAM SZKOLENIA
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Prowadzący:

Szef, Trener i Coach z ponad 10-letnim
doświadczeniem w zarządzaniu m.in.
sprzedażą i zespołami, dzięki czemu
masz gwarancję poznania przykładów
odnoszących się do praktyki i
wypracowania rozwiązań najbardziej
dostosowanych do realiów z życia szefa.
W trakcie warsztatów prowadzący łączy
swoje doświadczenie menedżerskie z
kompetencjami trenera i coacha, dzięki
którym panuje nad przebiegiem procesu
szkoleniowego i zapewnia Ci efektywne
wykorzystanie czasu trwania zajęć.

Uwaga: Minimalna ilość uczestników wynosi 10

osób. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych

osób, organizator podejmie decyzję o realizacji

szkolenia lub przeniesieniu na inny termin.

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin zajęć, 

Godziny zajęć: 9:00-17:00

Termin: do ustalenia.

Miejsce: 

Do ustalenia.

Cena szkolenia: do ustalenia.

Cena obejmuje:

• analizę potrzeb szkoleniowych

• materiały szkoleniowe dla uczestnika

• przerwy kawowe, lunch

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dlaczego warto przyjść na szkolenie?

• Program szkolenia jest przygotowany 
z uwzględnieniem Twoich potrzeb i 

oczekiwań 
– poznajemy je dzięki ankiecie potrzeb 

szkoleniowych 

• Poznajesz swoje słabe i mocne strony 
w komunikacji z pracownikami

• Wzbogacasz swoją wiedzę o skuteczne 
i sprawdzone narzędzia i techniki 

coachingowe

• Uczysz się na przykładach i 
doświadczeniach Trenera/Coacha

• Otrzymujesz od Trenera/Coacha informację 
zwrotną na temat obszarów wymagających 

doskonalenia.
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