LEI SK Vám prináša jedinečný workshop pod názvom

AKO VYUŽIŤ POTENCIÁL
V PROSPECH ZLEPŠOVANIA PROCESOV?
realizovaný pod vedením pani Evky Timkovej,
celoslovensky uznávanej špecialistky v oblasti koučovania s vyše 30 ročnou praxou.

POPIS WORKSHOPU:
Transformačná konverzácia tvorí 80% úspechu pri zlepšovaní procesov. Pomáha zainteresovanejšie
zapojiť ľudí na ktoromkoľvek poste vo Vašej firme do riešenia kľúčových oblastí.
Počas tohto workshopu získate inšpirácie v koučovacom prístupe a osvojíte si jednoduchý návod
na štruktúrovanú komunikáciu, ako správne pracovať s informáciami, aby mohlo úspešne dôjsť k
pozitívnej zmene, o ktorú sa vo Vašej spoločnosti usilujete. Riaďte zmenu efektívne a vedome pomocou
transformačnej konverzácie.
Čo to vlastne transformačná konverzácie je? Ako ju aplikovať do každodennej praxe tak, aby Vám
priniesla reálny úžitok? V čom je jej „kúzlo“? To všetko a ešte omnoho viac sa dozviete počas aktívne
stráveného dňa v kruhu kreatívnych ľudí, ktorí sa túžia posunúť o krok vpred, tak ako Vy.
Ukážte Vy sami účinnejší prístup a zdokonaľte prostednítvom toho aj Vašich členov tímu, v tom ako
sa dá „vyťažiť“ viac z miesta, v ktorom sa vytvára hodnota. Kreatívna a efektívna spätná väzba je
účinný nástoj na využitie potenciálu expertov vo Vašej firme.

AGENDA:
Aby mohlo úspešne dôjsť k zmene, potrebujeme vedieť efektívne pracovať s poznatkami, ktoré už
máme k dispozícii.
Vďaka kombinácii teórie a praxe počas celého workshopu, si so sebou odnesiete nielen jednoduchý
návod ako pracovať s informáciami, ale aj cennú inšpiráciu, ako efektívne premýšľať o praktických
veciach, ktoré by ste chceli, aby fungovali lepšie.
Obsah:
• Ako súvisí koučovací prístup s lean procesmi
• 4 kroky k zmene – zákonitosti začiatku novej cesty a prvých krokov k zmene
• Hlavné zásady a zručnosti podporujúce transformačnú konverzáciu
• Model GROW – kreatívna spätná väzba a angažované zlepšovanie procesov
• Čo ďalej?

KOMU JE WORKSHOP URČENÝ?
Procesní inžinieri, projektovi manažéri, vedúci tímov, lean manažéri, resp. ktokoľvek, kto potrebuje
pri svojej práci pracovať s tímom ľudí a správne využívať ich poznatky a zároveň motivovať. Vhodné aj
ako doplnenie pre tých, ktorí majú skúsenosti s používaním nástrojov A3 A 5x Prečo.

LEKTOR:
Ing. Eva Timková, PCC
Akadémia koučovania

Profesionálny kouč, mentor a lektor koučovania, členka Medzinárodnej federácie koučov (ICF) a Slovenskej asociácie koučov (SAKO).
Eva sa koučingu venuje od roku 2004, pričom jej špecializáciou
je Executive Coaching, Life a Career Coaching, Team Coaching,
Mentor Coaching a od roku 2009 je aj mentorkou a trénerkou
koučovania (Akadémia koučovania). Absolvovala mnoho školení, o.
i. Systematický selfmanažment a koučovanie (2004, Praha), Psychoterapeutický výcvik v systematickom prístupe (2004 – 2007,
Praha), Výkonové koučovanie, Koučovanie – veda i umenie (2007
– 2008, ICF), tréning trénerov, Team Coaching, Inner Game (2008
– 2009, ICF), Brief Coaching (2011, Bratislava) a Team Coaching
(2012, Bratislava), atď.
Je medzinárodne certifikovaným koučom – držiteľkou certifikátu vydaného Medzinárodnou federáciou koučov ICF. Titul Professional Certified Coach (PCC) ICF je potvrdením odbornosti a bohatých
praktických skúseností (viac ako 1 500 hodín). Je certifikovaná aj koučingovou školou Erickson College
International so sídlom v Kanade ako Erickson Certified Professional Coach (ECPC).
Ako kouč pracovala pre spoločnosti Slovenská energetika, Embraco Slovakia, Slovak Telekom, Národná diaľničná spoločnosť, U. S. Steel Košice, Thorma výroba, Tatra banka, ČSOB Poisťovňa, Lidl SR,
Intersport, Personel Efekt, Prešovský samosprávny kraj a mnoho ďalších v rámci celého Slovenska.

DÁTUM REALIZÁCIE: 10 apríl 2019
TRVANIE: 8 hodín
MIESTO: Poprad
JAZYK: Slovenský
CENA: 390 EUR / osoba
Zľava 20% pre členov LEI SK
VIAC INFORMÁCIÍ / REGISTRÁCIA
registracia@leaninstitute.sk, +421 903 574 549

Tešíme sa na Vás!
Váš tím Lean Institute Slovakia
www.leaninstitute.sk

