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Szkoła team coachingu – formuła online 

Opis szkolenia 

Szkoła team coachingu to kompleksowy cykl szkoleniowy rozwijający wiedzę i umiejętności z zakresu 
prowadzenia coachingu grupowego i zespołowego. Kurs przygotowuje do samodzielnego prowadzenia procesu 
coachingowego w grupach i zespołach w oparciu o różnorodne narzędzia i podejścia. Warsztaty pozwalają także 
na praktyczne sprawdzenie umiejętności pod okiem superwizora.. 

Program umożliwia uzyskanie punktów CCE potrzebnych do przedłużenia akredytacji ICF lub aplikowania 
 na jej wyższy poziom.  

Profil uczestnika:  

Do udziału w Szkole zapraszamy: 

 menedżerów, kadrę zarządzającą 

 trenerów, coachów i osoby na stałe zaangażowane w rozwój pracowników 

 scrum masterów i agile coachów 

 zespoły z obszarów HR i L&D 

 osoby chcące poszerzyć swoje umiejętności menedżerskie o umiejętności coachingowe 

 osoby chcące rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne 

 osób zainteresowanych pracą w zakresie rozwoju swoich klientów – między innymi: trenerów, psychologów, 

psychoterapeutów 

.Cele szkolenia:  

 Nabycie przez uczestników szkolenia kompetencji coachingowych niezbędnych do samodzielnego 

prowadzenia procesów zespołowych jak i grupowych, w szczególności rozwinięcie umiejętności 

komunikacyjnych, takich jak zadawanie otwartych, pogłębiających pytań, aktywne słuchanie 

 Zdobycie wiedzy na temat pracy z zespołem i grupą, fazy rozwoju grupy a także zdobycie umiejętności 

pozwalające na facylitowanie zespołów w różnych fazach rozwoju 

 Zdobycie unikatowej wiedzy na temat najnowszych podejść i narzędzi wykorzystywanych do pracy 

zespołowej i grupowej: Podejście Organizacje uczącej się, Teoria U, Coaching transformujący (A.Seale), 

Coaching Systemowy 

 Nabycie umiejętności prowadzenia sesji team coachingowych przy użyciu następujących narzędzi: Action 

Learning, narzędzia coachingu transformującego The Point, Case Clinic, DiSCO, narzędzia coachingu 

systemowego, praca z perspektywą, obrazem i metaforą 

 Poszerzenie warsztatu menedżerskiego o coachingowy sposób pracy z zespołem, wspierający 

 ich samodzielność i zaangażowanie 

 Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia sesji team coachingu i coachingu grupowego 

Korzyści dla uczestnika: 

 Nabycie kompetencji prowadzenia coachingu zespołowego i grupowego z wykorzystaniem narzędzi 
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 Nabycie umiejętności pracy z zespołami, pobudzania kreatywności i inspirowania do generowania rozwiązań 

również w pracy zdalnej 

 Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach impasu 

 Umiejętność pracy z metodą Action Learning 

 Umiejętność pracy z metodą The Point 

 Poznanie nowych narzędzi do pracy z zespołami 

 Mentoring i superwizja pracy własnej prowadzona przez doświadczonych coachów praktyków 

 Certyfikat ukończenia szkoły Team Coachingu z poświadczeniem 16 CCE ICF 

 

Stosowane metody:  

Szkoła team coachingu zaprojektowana została w taki sposób, aby podczas interaktywnych sesji warsztatowych 

online uczestnicy w maksymalnym stopniu koncentrowali się na rozwoju umiejętności i warsztatu coacha 

w bezpośredniej interakcji z trenerem i innymi uczestnikami. 

Zajęcia warsztatowe prowadzone są w małych grupach z wykorzystaniem interaktywnych prezentacji, materiałów 

filmowych, case studies, ćwiczeń rozmów coachingowych, dyskusji, sesji superwizyjnych i wymiany doświadczeń. 

Na koniec procesu każdy z uczestników prezentuje w ramach mentoringu grupowego/ superwizji grupowej 

próbkę pracy wybrana metodą team coachingową. 

Co wyróżnia Szkołę team coachingu:  

 Duże doświadczenie w zakresie kształcenia coachów (ponad 1500 osób przeszkolonych i przygotowanych 

do zawodu coacha) 

 Sprawdzony i rekomendowany program - zrealizowanych ponad 20 edycji Szkoły Team Coachingu 

 Doświadczona kadra trenersko- coachingowa posiadająca jednocześnie doświadczenie w biznesie 

 Nowoczesne rozwiązania technologiczne z zakresu edukacji zdalnej, dzięki którym możliwe jest angażowanie 

uczestników w sposób nieodbiegający od sposobu pracy na sali szkoleniowej 

.   

Liczebność grupy: 6 – 12 osób 

Czas trwania: 70 godzin szkolenia w ramach 9 dni szkoleniowych on-line w formie interaktywnej, jeden zjazd 

 jest w formule stacjonarnej 

Narzędzie: Zoom (interaktywne sesje wirtualne z trenerem) 

Program:  

METODY I NARZĘDZIA W TEAM COACHINGU 

Celem modułu jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących prowadzenia team coachingu, pokazanie 

oraz przećwiczenie narzędzi i technik, które sprawdzają się w prowadzeniu efektywnych sesji. Moduł ten 

przygotowuje do prowadzenia pierwszych sesji oraz daje podstawy do dalszej nauki w tym obszarze coachingu.  
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ACTION LEARNING  

Podczas tego modułu uczestnicy będą mieli okazje poznać i doświadczyć metody Action Learning, której celem 

jest z jednej strony rozwój, a z drugiej strony rozwiązanie problemu, który jest ważny, pilny i złożony, i wokół 

którego odbywa się dialog. Action Learning to odpowiedź na wyzwania czasów VUCA, czyli odejście 

 od tradycyjnych metod uczenia się na rzecz uczenia się poprzez działanie 

 

COACHING TRANSFORMUJĄCY 

Warsztat oparty na transformującej obecności w coachingu. Inspirowany teoriami Alana Seale’a i Otto 

Scharmer’a. Pokazuje transformujące podejście coachingowe do życia, przywództwa i biznesu. Pokazuje, 

 jak poprzez swoją obecność tworzyć transformujące środowisko do wzrostu i rozwoju dla zespołu. Pozwala 

dotrzeć do sedna okoliczności i sytuacji, zobaczyć wyłaniający się potencjał i wykorzystać go do tworzenia 

nowych rozwiązań. 

 

COACHING SYSTEMOWY 

Postrzeganie klienta jako części złożonego systemu relacji, z którego płyną zarówno możliwości, 

 jak i ograniczenia, ma szczególne znaczenie w pracy z zespołami. Uwzględnianie całości działań jako 

rezonującej przestrzeni rozwoju dla zespołu sprawia, że praktyka team-coachingu wznosi się na zupełnie nowy 

poziom pracy. Za sprawą narzędzi pracy systemowej możemy pomagać zespołom odkrywać ich całościowy 

potencjał, synergiczne predyspozycje, jak i źródłowe przyczyny niepowodzeń, projektować i zmieniać system 

relacji tak, aby stanowił najbardziej sprzyjający kontekst dla osiągania celów zawodowych. 

 

SESJE MENTOR COACHINGU GRUPOWEGO 

Celem ostatniego modułu w Szkole Team Coachingu jest zaprezentowanie się w roli team coacha 

 oraz praktyczne zastosowanie poznanych podczas kursu narzędzi. Zespół odgrywają koledzy i koleżanki z grupy 

szkoleniowej a trener prowadzący udziela pełnego feedbacku zgodnie z zasadami ICF i sztuki team 

coachingowej.  

Korzyścią i dodatkowym atutem tego modułu jest informacja zwrotna od uczestników i poznanie ich perspektywy 

dotyczącej wykonanej pracy team coacha. Dzięki temu kończąc Szkołe Team Coachingu jej uczestnicy mają 

świadomość swoich mocnych stron w pracy z zespołami i znają swoje obszary do dalszej pracy. 

 

 


