KIM JESTEŚMY?
JAKIE GRAMY ROLE?
warsztat integracyjno-diagnostyczny dla zespołu

www.corelacje.pl

Założenia
i koncepcja
warsztatu

Każdy z nas ma preferencje związane z:

kierowaniem swojej uwagi
(ekstrawersja – introwersja),
sposobem gromadzenia informacji
(poznanie – intuicja),
podejmowaniem decyzji
(myślenie – odczuwanie),
radzeniem sobie z otaczającym go światem
(osądzanie – obserwacja).
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Z tymi preferencjami związane są
określone typy zachowań.
Poznanie własnego typu osobowości, pozwala
nam uzyskać informacje na temat swoich
mocnych stron oraz zachowań, które
wybieramy chętniej w różnych sytuacjach.
Możemy wówczas świadomie i skutecznie
działać, podejmować decyzje oraz rozwijać
swój potencjał.
Role w zespole czyli typy zachowań w pracy
zespołowej wynikające z cech osobowości
jego członków, są niezwykle istotne z punktu
widzenia funkcjonowania zespołu jako całości.
Badania wykazały, że wzrost efektywności
zespołu w dłuższej perspektywie, zależy nie
tylko od poziomu wiedzy merytorycznej
członków, ale również od odpowiedniego
doboru ich osobowości.
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Wspólna zabawa
jest dobrą okazją
do praktykowania
umiejętności
udzielania feedbacku.

Gra „Escape Room”, pozwala w atmosferze
zabawy, odkryć i rozwinąć naturalne
preferencje członków zespołu do pełnienia
pewnych ról, jak również stwarza okazję
doświadczenia nowej dla siebie roli.
Informacja zwrotna (feedback) jest
wartościowym narzędziem wspierającym
rozwój indywidualny pracowników oraz
zespołu, jeżeli jest stosowane w świadomy i
odpowiedzialny sposób. Udzielanie informacji
zwrotnej jest cenną kompetencją, ale też
wyzwaniem dla obu stron – dawcy i biorcy.
Stąd tak ważny jest ciągły rozwój kultury
udzielania i przyjmowania feedbacku.
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STRUKTURA WARSZTATU

Typy osobowości, role
teoria, autodiagnoza na poziomie indywidualnym i zespołowym.

Gra „Escape Room”
doświadczenie i obserwacja.

Informacja zwrotna (feedback)
teoria, doświadczenie.

Autorefleksja i wnioski
Co odkryliśmy? Na co się umawiamy?
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Forma

Narzędzia

PREZENTACJA

20%

POZOSTAŁE

80%

wykład,
pytania i ćwiczenia coachingowe,
gra „wartości bez tabu”,
gra „Escape Room”,
informacja zwrotna (feedback),
autorefleksja.
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Cel i korzyści
dla uczestników

1. Poszerzenie świadomości na temat typów osobowości i ról
oraz feedbacku (informacji zwrotnej).
2. Diagnoza ról w zespole:
Na poziomie indywidualnym: w jakich rolach jestem
najchętniej/najczęściej? Jakich ról unikam? Jakie role są dla
mnie wyzwaniem? Jaki jest mój kierunek rozwoju?
Na poziomie zespołu: Jakie mamy role w zespole? Jakie role
potrzebujemy rozwinąć?
3. Rozwój kultury i kompetencji udzielania informacji
zwrotnej (feedbacku).
4. Rozwój umiejętności – obserwacja, autorefleksja,
feedback.
5. Rozwój umiejętności przełączania się pomiędzy
doświadczeniem, a obserwacją.
6. Rozwój kreatywności, odpowiedzialności, zaufania i
współpracy w zespole.
7. Integracja zespołu przez zabawę.
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Szczegółowe informacje na
temat warsztatów

Organizatorzy: Corelacje Agata Gebhardt i FunEscape
Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 6h warsztat + 1h gra „Escape Room”
Dla kogo: zespół do 8 osób
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Agata Gebhardt

leadership coach
team coach

Specjalizuje się w coachingu relacji w życiu i biznesie. Podczas ponad 1600 godzin sesji coachingowych, przeprowadziła klientów
przez proces świadomej i satysfakcjonującej zmiany w życiu zawodowym i osobistym. Wspiera liderów, którzy chcą budować
w zespole dobre relacje na zasadzie współodpowiedzialności, motywację w oparciu o wartości, udzielać wspierającej informacji
zwrotnej, efektywnie rozwiązywać konflikty. Jako team coach wspiera funkcjonowanie zespołów na zasadzie
współodpowiedzialności i wykorzystania potencjału różnorodności. Prowadzi warsztaty rozwojowe dla zespołów z zakresu
coachingowej kultury zarządzania i komunikacji, udzielania informacji zwrotnej, motywacji i współpracy opartej o wartości.
Opracowała grę coachingową “Wartości bez tabu”. Absolwentka studiów podyplomowych ALK “Coaching profesjonalny”,
akredytowany coach ICF PCC, certyfikowanym coach metody psychologii procesu. Ukończyła: roczny kurs Team Coachingu
organizowany przez firmę SOLARI, roczny kurs Team Coachingu HPR Group.
Pracowała zarówno w międzynarodowych organizacjach, jak również była współwłaścicielką firmy. Zdobyte doświadczenie
pozwala jej lepiej rozumieć specyfikę relacji i procesów w tych środowiskach.
Referencje od jednego z klientów, właściciela firmy: „Dzięki coachingowi z Agatą wzrosło moje poczucie własnej wartości, wiara
w siebie i swoje możliwości, a także umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach biznesowych. Nasze sesje zmieniły moje
podejście do klientów oraz spojrzenie na zarządzanie własną firmą oraz ludźmi.``
Więcej na www.corelacje.pl
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