JAKIE MAMY WARTOŚCI?
CO NAS MOTYWUJE?
warsztat integracyjno-diagnostyczny
dla zespołu

www.corelacje.pl

Założenia Ogólne

Współodpowiedzialność, motywacja oparta
o wartości, komunikacja oparta na informacji
zwrotnej to obowiązujący standard w biznesie.
Paliwem zaangażowania jest motywacja.
Najbardziej trwała jest motywacja wewnętrzna,
oparta na wartościach.
Wartości są obecne w każdym naszym
działaniu – inspirują i motywują.
Współpraca w zespole wymaga zrozumienia
i spójności na poziomie wartości- ich brak jest
często źródłem nieporozumień i konfliktów.
Komunikacja oparta na udzielaniu bieżącej
informacji zwrotnej, uwalnia napięcia, zwiększa
efektywność pracy.
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Cel

Zwiększenie świadomości na poziomie
indywidualnym:
Czym są wartości? Jakie są moje wartości
indywidualne? Co mnie motywuje? Co wnoszę
do zespołu?
Diagnoza zespołu:
Jakie są nasze wartości? Co jest naszym
potencjałem? Jaki tworzymy zespół?
Usprawnienie komunikacji:
Jak się komunikujemy? Jak informacja zwrotna
może nas wspierać?
Uzgodnienie zasad komunikacji i współpracy:
Na co potrzebujemy się umówić?
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Korzyści dla
zespołu
Stworzenie Koła Wartości Zespołu

Poznanie modelu udzielania informacji
zwrotnej i wykorzystanie w praktyce
Uwaga!
Praca nad tymi zagadnieniami może wykazać
dysfunkcje w zespole (np. brak zaufania,
problemy z komunikacją/konflikty, brak
zaangażowania, opór przed wzięciem
odpowiedzialności), które mogą uniemożliwić
realizację celu na różnych etapach.
Wartościąjest wtedy uświadomienie liderowi i
zespołowi gdzie jest problem, wzięcia za niego
odpowiedzialności i wspólne poszukanie
rozwiązania.

Stworzenie Kodeksu Zespołu czyli
konkretnych działań wspierających
współpracę w zespole
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WYKORZYSTANE NARZĘDZIA
PODCZAS WARSZTATÓW

PREZENTACJA

POZOSTAŁE

20%

80%

mi.in: model efektywnego zespołu Patricka Lencioniego, model
udzielania informacji zwrotnej FUCO, gra coachingowa „Wartości bez
tabu”, „Koło Wartości”
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Szczególnie
rekomendowany

nowym zespołom (po min 1 miesięcznej
działalności),
przy dużej zmianie w zespole,
przy zmianie lidera w zespole,
przy nowym projekcie,
w sytuacji konfliktów z zespole,

Warsztat pełni role diagnostyczną i rozwojową
dla zespołu. Może być jednorazową
interwencją wspierającą rozwój zespołu
i realizację jego celów lub wstępem do cyklu
sesji coachingu zespołowego, jeżeli lider na
podstawie raportu coacha, własnych
obserwacji oraz wniosków uzna, że może to
być wartościowe wsparcie dla zespołu
i efektywnej realizacji celów firmy.

w sytuacji trudności z realizacją projektu.
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HARMONOGRAM

Czas trwania: 7 h warsztatu + przerwy (2 x 15 min, 1 x 90 min)
Ilość osób: 4 – 10 osób, przy większej ilości osób warsztat jest prowadzony przez
2 coachów
Termin i Miejsce: do uzgodnienia
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Szczegółowe informacje na
temat warsztatów

Agata Gebhardt
tel.: 609 210 461
agata@corelacje.pl
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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.``
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