SYSTEMICKÉ VEDENÍ TÝMU
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šestidenní kurz určený zástupcům škol
cena kurzu je 1.500 Kč / den; v ceně jsou zahrnuty materiály a celodenní
strava
kurz se koná vždy od 9:00 do 16:00 v areálu Koučink akademie v Libchavách
termíny setkání jsou následující: 23. 2. 2017, 23. 3., 12. 4., termíny zbylých tří
setkání budeme plánovat v průběhu kurzu podle aktuálních možností
účastníků

Jeden den v měsíci se zastavíme a s nadhledem budeme věnovat pozornost skupinám, týmům a firemním
systémům.
Získáte inspiraci jak zacházet s různými jevy v pracovních skupinách a týmech.
Systemické vhledy pomohou vnímat přírodní zákony ve skupinách, jak je rozpoznat, respektovat a jak s
nimi pracovat.
Je čas začít vnímat celek a systém více než doposud.

HLAVNÍ TÉMATA:







Tým jako organismus - jeho přírodní zákony a jak je využít v pracovním prostředí.
Jak ze skupiny jednotlivců udělat akceschopný fungující tým.
Změny v týmu a jak s nimi vědomě pracovat (příchody, odchody, rivality, formální a neformální
hierarchie, moc a autorita v týmu).
Facilitace skupinových setkání - praktické dovednosti Jak podpořit skupinovou tvořivost, rozhodování ve
skupině a práci s konflikty.
Jak podpořit samostatné a odpovědné fungování skupiny jako organismu, jako celku.
Práce s vizí a motivace týmu pro práci na vizi.

1. MODUL – FORMOVÁNÍ TÝMU


rovnováha cíle podle J.Adaira, zájmů a vztahů, vize, tvorba týmu, vstup do skupiny

2. MODUL – SYSTEMICKÉ ZÁKONITOSTI SKUPIN


příchody, odchody, mužský a ženský přístup, hierarchie a respekt ve skupině

3. MODUL – ROLE V TÝMU, SYSTEMICKÁ PRÁCE S ROLEMI


typologie rolí a jejich dynamika, osobní integrita a role v týmu, vědomé zacházení s rolemi, role zadavatele
vůči týmu

4. MODUL – TÝM JAKO ORGANISMUS


umění dobrého zadání, role facilitátor a jeho kompetence

5. MODUL – SKUPINOVÁ DYNAMIKA A PŘÍRODNÍ ZÁKONY VÝVOJE VE SKUPINÁCH


techniky a postupy při skupinové práci, slaďování osobních zájmů a zájmů celku, řešení konfliktů a práce s
energií skupiny

6. MODUL – ZDROJE ENERGIE V TÝMU, INTEGRACE CELÉHO CYKLU


napětí, radost a jak pracovat s pozitivní energií týmu, dosahování dohod ve skupinové diskusi, intervence
při skupinových diskusích, šéf týmu z nadhledu

Pokud se budete chtít na kurz přihlásit nebo máte dotazy či připomínky, neváhejte se na mě obrátit. Další kurzy
z nabídky navazujících programů budeme otevírat během příštího roku, podle Vašeho zájmu a vzájemné dohody.
Věříme, že se u nás v Akademii brzy setkáme.
Přeji Vám příjemný zbytek dne.
S pozdravem

Martina Kočová
asistentka
tel.: (00420) 608 036 102
e-mail: akademie@skolyvzemikomenskeho.cz
www.skolyvzemikomenskeho.cz

