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Vysoce Výkonné Týmy jsou
velmi žádané. Jak je budovat
a jak se stát platným členem
takového týmu ?
Karel Vaněk
Garant programu
e-mail: vanek@inner-game.eu
tel.: +420 604 290 653

Proč absolvovat tento workshop:				
Po absolvování workshopu budete mít naprosto jasnou
představu o tom jak vypadá práce Vysoce Výkonného
Týmu (High Performance Team) a jak maximalizovat osobní
přínos v případě členství v takovém týmu.
Tento workshop byl vyvinut Timothy Gallweyem a Valeriem
Pascottem.
Základním klíčem k úspěchu Vysoce Výkonného Týmu není
manažer, ale schopnost každého člena týmu dobře vést
především sám sebe a být připraven k převzetí situačního
vedení (vede ten kdo má jasno a ne ten kdo má formální
pozici). Proto workshop poskytuje účastníkům možnosti, čas
a bezpečné prostředí podívat se hlouběji na sebe sama při
vedení týmu. Otevírá prostor vyzkoušet si nové typy chování
vedoucí k lepším výsledkům. Struktura a metodologie
workshopu Vám poskytne mnoho příležitostí plnit jednoduché
úkoly ve skupině, kde nevládne žádná autorita z titulu pozice a
k jejich řešení nejsou třeba expertní znalosti. Právě bez těchto
„berliček“ lze objevit opravdovou podstatu leadershipu.
Hlavní přínosy pro účastníky jsou: Příležitost uvědomit si,
sám pro sebe pojmenovat a projevit klíčové schopnosti lídra
spolu s uměním motivovat druhé. Prostor nalézat a dívat se na
vnitřní bariéry, které jednotlivci brání podávat vysoký výkon a
cesty k jejich efektivnímu snižování. Rozvoj základní esence
nejlepších lídrů, schopnosti jasného pohledu. Naladění
pro jasnost v naslouchání, myšlení a komunikaci. Zvýšené
uvědomění bariér efektivní spolupráce a neproduktivních
vzorců chování. Prostor k vyzkoušení praktických nástrojů na
odstraňování těchto bariér v týmu.
Hlubší vhled do dynamiky týmu. Možnost zažít týmové chování,
které přináší výsledky.

Pro koho je workshop především určen:			
Vedení společností, manažerům strategických projektů,
budoucím členům Vysoce Výkoných Týmů, koučům, kteří
chtějí zvyšovat svou kvalifikaci v práci s týmy.
Certifikace:						
Všechny programy Mezinárodní školy The Inner Game
splňují podmínky mezinárodní akreditace, která byla udělena
v Kalifornii - USA Timothy Gallweyem. Účastníci programu
obdrží osvědčení o absolvování.
Tento workshop je zároveň vstupní podmínkou pro zájemce
o získání hodnocení „C“ v systému kvalifikací pro spolupráci,
CQ-Collaboration Quotient. Více info viz: www.cqcentrum.cz
Lektoři: 							
Karel Vaněk, Michal Ondráček
Délka workshopu: 					
Tři dny
Cena: 						
27.300,- Kč bez DPH
Firemní kurzy: 						
V případě zájmu o realizaci programu pro uzavřenou skupinu
nabízíme individuální kalkulaci ceny.
Další informace:			
		
Ing. Michal Ondráček,					
ředitel The Inner Game International School CR&SK
E-mail: ondracek@inner-game.eu				
GSM: +420 602 711 915					
www.inner-game.eu

The Inner Game International School ČR&SK je součástí mezinárodní skupiny škol Inner Game, které založil W. Timothy Gallwey, autor metodiky Inner Game a zakladatel koučinku.

