TÝMOVÝ KOUČINK
Komu je týmový koučink určen:

Cíle týmového koučinku:

týmům vrcholových manažerů, projektovým týmům, týmům jednotlivých
úseků, stálým pracovním týmům, apod., kteří mají společný cíl a hledají
efektivnější cesty k jeho naplnění a k posílení vzájemné spolupráce
párový koučink je určen pro zefektivnění
spolupráce mezi dvěma konkrétními
spolupracovníky (nadřízený - podřízený,
kolegové, apod.), slouží k vytvoření
inspirujících dohod a závazků mezi
koučovanými
optimálně tým do 20 osob, je možné
koučovat i větší týmy za současného
posílení týmu koučů a lektorů

posouzení současné úrovně výkonnosti týmu, identifikace případných nedostatků ve
výkonu
získání reálného obrazu o tom, jak tým spolupracuje a jak nejlépe přidělit úkoly členům
týmu tak, aby byl maximálně využitý týmový potenciál a rostla týmová produktivita
definice vize a cílů týmu, konkrétních kroků k jejich naplňování
posílení odpovědnosti týmu za výsledky, zaměření na klíčové oblasti výkonnosti
otevření kreativity týmu, nastartování pozitivního myšlení
využití potenciálu myšlení plynoucích z rozdílnosti pohledů
vzájemné lepší pochopení mezi členy týmu, zmírnění konkurence, negativních a
přehnaně kritických pohledů jedinců uvnitř týmu, vzájemné lepší poznání a rozvoj
mezilidských vztahů (osobní postoj, tolerance a adaptabilita, týmovost, empatie,
respekt k ostatním, apod.) – tvorba inspirujících dohod ve spolupráci

Jak týmový koučink probíhá:
jde o aktivní práci na vizi týmu a cestách ke změně - definice 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
týmový koučink využívá týmové koučovací techniky, zkušenostní učení, různé diagnostické metody i týmové aktivity k posílení
koučovacího procesu v týmu (např. Disney strategie, 4-kvadrantové myšlení, Pyramida týmové identity, Tvorba inspirujících dohod
ve spolupráci, pozice vnímání, otevřená linie, logické úrovně, kola rovnováhy, teambuildingové aktivity)
s konkrétním pracovním týmem je možné pracovat jednorázově či několikrát v ½ denních až dvoudenních celcích obohacených
i o jiné rozvojové metody (např. diagnostiku týmových rolí, zážitkové vzdělávání outdoor, apod.)

Příklad hodnocení týmového koučinku jeho účastníky:
Slova vyjadřující současné pocity z týmového koučinku:
zaujímavá, prínosná akcia
radosť, nádej, vízia
povzbuzení do další činnosti, odhodlání
spolu pomožeme viac…
Vzkaz kouči:
prima koučink , ďakujeme
dobrá organizácia, skúsenosť a zručnosť premenená na
efektívne vedenie koučingu, želám eště veľa podobných
úspěšných koučingou!
ďakujem, boli ste úžasná, velmi oceňujem, že to vygradovalo,
že sme sa postupne dopracovali k nečemu
ďakujem, že nám pomáháte pomáhať!
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