SKUPINOVÝ KOUČINK
Komu je skupinový koučink určen:
profesní či rozvíjené homogenní skupině (stejné či podobné profesní zařazení či jinak specifická charakteristika skupiny, např.
talenti, IT specialisté komunikující se zákazníky, mistři, koordinátoři, vedoucí pracující s talenty, specialisté - odborníci na danou
problematiku, apod.) do max. 10 osob

Cíle skupinového koučinku:
získání nadhledu, uvědomění si skutečného stavu věcí, lepší orientace v situaci, zvažování možností řešení a postupná realizace
řešení z pohledu jedince a jeho profesního zařazení
postupný rozvoj kompetencí účastníků díky koučovacím technikám a jasné akční kroky k dosažení cílů
častá témata skupinových koučinků ve firmách: řešení krizových situací, posílení role vedoucího, stress management a získání
rovnováhy, rychlejší adaptace na novou pracovní roli, kreativní, nová řešení pro konkrétní projekt, posílení motivace a stability
nováčků ve firmě, apod.

Jak skupinový koučink probíhá:
pravidelná setkání či jednorázové setkání po 4 hodinách, kdy na základě individuálních rozvojových plánů a potřeb koučovaných,
požadavků nadřízených a skutečných záměrů firmy jsou vybrána témata a účastníci koučinku přinášejí své pohledy, zkušenosti i otázky (své příběhy), jak v dané oblasti
postupují
kouč pomocí citlivé diskuse koučovaných a pomocí koučovacích metod a technik pro práci ve skupině vnáší do problematiky i jiné pohledy a otvírá nové možnosti přístupu
k aktuálnímu problému
skupinový koučink lze rovněž zintenzivnit a propojit s dalšími vzdělávacími a rozvojovými aktivitami (např. zážitkovým outdoor vzděláváním, osobnostní diagnostikou,
prezenční formou výuky na dané téma) a nabídnout třeba dvoudenní program, kde skupinový koučink je podstatnou součástí
každý z účastníků si vede ze skupinového koučinku zápis a definuje si akční kroky k naplnění svých individuálních cílů, běžnou součástí práce účastníků je i plnění zadaných
domácích úkolů a jejich následná kontrola na dalším setkání
nezbytným předpokladem pro skupinový koučink je atmosféra dobrovolnosti, důvěry, otevřenosti
Užitečnost skupinového koučinku pro koučované v letech 2016-2018
na škále 10 - velmi vysoká užitečnost až 1 - velmi nízká užitečnost
a týmovosti, která se skupinových koučinkem významně posiluje
48%

50%

Co koučované MISTRY na skupinovém koučinku napadlo a co si odnášejí:
je potřeba se opravdu zastavit, vyslechnout si problémy jiných, zamyšlení, jakým směrem se ubírat dál,
mám dobré nápady, ale neumím je prosadit, důležitost pozitivní motivace, jak moc je důležité lidem
naslouchat a bavit se i o jejich názorech, role leadera mi není cizí, dokážu se v ní cítit i dobře, ale jak
dlouho?..., budu více přijímat názory ostatních před mými, nebudu skákat do řeči (budu se snažit)
i zapracuji na zlepšení řešení problémů, informovanost, komunikace, výpomoc jsou důležitými podklady
pro kvalitní spolupráci, být rozvážný, spravedlivý, zachovat klid, člověk by měl v práci být dobře naladěn,
udělat si větší nadhled a připravit si řeč, aby působila k věci a pozitivně, že bych měl být přísnější a více
vyžadovat dodržování pravidel, pochopil jsem více, proč může váznout komunikace, je důležité se aktivně
zapojit do řešení problémů, musím si více věřit, týmová spolupráce, která dobře funguje, je základ,
konzultování např. přístupu k operátorům s mistry z jiných středisek, dotazování se, jak postupují
v určitých případech, celkové rozvinutí spolupráce s kolegy, že mám hodně co zlepšovat, že mnohdy
složitě vyhlížející věci, mají ty nejjednodušší řešení, jakým způsobem bych měla s určitými lidmi jednat
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Kouč:
Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC
Profesionální certiﬁkovaný kouč International Coach Federation
·odkoučováno více než 2000 hodin dle standardů ICF
Kontakt: tel.: +420720402520, mail: ilona.mickova@proudaktivit.cz,
www.proudaktivit.cz

