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Proč absolvovat tento kurz:				
Programy Školy koučinku The Inner Game jsou výjimečné
tím, že všechny mají praktické využití a jsou aplikovatelné v
pracovním i soukromém životě.
The Inner Game Practitioner je zaměřen na vybudování pevné
základny znalostí a dovedností Vnitřní hry. Účastníci mají
řadu příležitostí k testování nově nabytých dovedností ve své
vlastní praxi a prostor ke sdílení svých zkušeností. Facilitátoři
je provázejí celým programem a jsou k dispozici v diskuzích
o konkrétních aplikacích. V závěru programu jsou účastníci
vyzváni k prezentaci výsledků konkrétních aplikací a tato
prezentace je součástí procesu získání certifikátu Inner Game
Practitioner.
Díky exkluzivní spolupráci s Timothy Gallweyem a jeho
mezinárodní školou The Inner Game International School
Vám můžeme nabídnout know-how přímo od zdroje.
Pro koho je kurz především určen:			
Řídícím pracovníkům, ředitelům a manažerům firem, kteří
používají strategie koučinku k dosáhnutí vyššího výkonu svého
týmu a chtějí získat novou pozitivní perspektivu;
Koučům, zkušeným konzultantům a sportovním trenérům,
kteří si chtějí zvýšit svou kvalifikaci a získat certifikát školy The
Inner Game;
Profesionálním personalistům, kteří chtějí obohatit své
komunikační schopnosti prostřednictvím metody Vnitřní hry.
Kurz nabídne všem zájemcům o Inner Game příležitosti k
seznámení a procvičení všech základních principů, technik a
nástrojů. Poskytne komplexní přípravu k využívání Inner Game
v jakékoli životní či pracovní situaci.

Certifikace:						
Absolventi mohou na základě účasti a splněním úkolů obdržet
certifikát Inner Game Practitioner. Držitelé tohoto certifikátu
mohou následně, v případě zájmu, po doložení vzdělání a
praxe v koučinku, aspirovat na mezinárodně uznávaný titul
Inner Game Coach Practitioner, nebo Certified Inner Game
Coach. 					
Tento program je akreditován ICF jako CCE program v
rozsahu 29 hodin Core Competencies a 25 hodin Resource
Development.
Lektoři: 							
Michal Ondráček, Karel Vaněk
Délka kurzu: 					
Devět dní, tři moduly (3 dny, 2 dny, 4 dny), praxe na sportovišti
i v reálném prostředí účastníků. Celkem 92 hodin v průběhu tří
měsíců.
Cena: 							
92.000,- 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.

