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rozvojový efekt 3 v 1:
1. individuální rozvoj člena týmu díky sebehodnocení a hodnocení pozorovatelů (min. 4 osoby, 360° ZV) v naplňování jednotlivých
týmových rolí (využití on-line systému Belbin Interplace) – podněty pro rozvoj, přípustné slabiny, optimální pracovní náplň vzhledem
k využití silných stránek jedince, jeho přínos pro tým
2. rozvoj týmu jako takového díky zprávě o týmovém rozložení rolí – v čem tým vyniká, kde má slabší stránky a jak ho mohou ohrozit,
jak by svůj potenciál mohl více využít, jak zastoupením týmových rolí pokrývá jednotlivé fáze projektu, jak co nejefektivněji využít
silné stránky jednotlivých členů týmu, apod.
3. aktivní práce na vizi týmu a cestách ke změně díky profesionálně vedenému týmovému koučinku - definice vize
a cílů týmu, kroků k jejich naplňování, posílení odpovědnosti týmu za výsledky, zaměření na klíčové oblasti
výkonnosti, otevření kreativity týmu, nastartování pozitivního myšlení a využití potenciálu týmu plynoucího z rozdílnosti
pohledů – možnost vydefinovat očekávané cíle týmu zadavatelem, týmový koučink k nim pak směřuje
vzájemné lepší poznání a pochopení mezi členy týmu, rozvoj mezilidských vztahů, zmírnění konkurence,
negativních a přehnaně kritických pohledů jedinců uvnitř týmu (osobní postoj, tolerance a adaptabilita,
týmovost, empatie, respekt k ostatním, apod.) v rámci zážitkově vedeného programu s prvky outdoor a indoor aktivit
podrobná Závěrečná zpráva pro firmu se všemi výstupy i doporučením, jak dále s týmem pracovat
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před dvoudenním kurzem probíhá individuální diagnostika týmových rolí každého člena týmu on-line (sebehodnocení
cca 20 min., hodnocení pozorovatele cca 10 min.), k výsledné zprávě je s jedincem veden ½ hod. koučovací rozhovor,
cílem je nalezení jeho rozvojových oblastí
2 denní kurz – optimálně mimo firmu, veden zážitkově převážně outdoorově, indoorové aktivity jsou věnovány zprávě
o týmu a týmovému koučinku a tvoří cca 1/3 až ½ časové dotace kurzu
2 hod. konzultace s vedoucím týmu a zástupci firmy k Závěrečné zprávě a výsledkům diagnostiky
týmových rolí a týmového koučinku
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