
Pozvánka

SUPERVÍZIA A MENTORING PRE KOUČOV A MANAŽÉROV 
VYUŽÍVAJÚCICH KOUČING
/Zameranie na využívanie princípu polarít/

26. november 2019

9.00 - 16.30 hod.      Ateliér: Odorata      Karadžičova 39      Bratislava

Výcvik vedie: Dalibor Bednařík

Systematický rozvojový program vedený ICF certifikovaným koučom a oficiálnym ICF mentorom.
Program v súlade s podmienkami rozvoja na ICF certifikáciu i obnovu certifikácie.

Príprava účastníka na profesionálnu úroveň koučovacieho prístupu aj pre manažérske využitie.

Účastník získa 2 mentorované hodiny potrebné pre certifikáciu či obnovu certifikácie od ICF.

Forma: skupinová supervízia a mentoring so zameraním na priamu analýzu 
koučovania /uzavretá skupina max. 10 účastníkov/

Supervíziou sa rozumie supervidovať, čo a ako kouč robí z hľadiska "správnosti" a možností daného okamihu. 
Mentoringom sa rozumie podpora a vedenie kouča v rozvoji jeho vlastného štýlu, identity z dlhodobejšieho hľadiska.

Supervízia a mentoring sú zamerané na 3 oblasti:
1. Inner Leadership - Kto som - ako vlastná identita zásadne ovplyvňuje koučovaného a priebeh koučingu. Ako

riadením seba ovplyvňujeme vonkajší svet - koučovaného.
2. Čo robím - ako aktívnym konaním, vedomým aktívnym konaním vytváram priestor pre koučovaného, a to

použitím aktívneho vstupovania do sveta koučovaného. A to predovšetkým otázkou.
3. Koučovaný - rozvoj vnímania koučovaného, rozvoj schopností vnímať signály koučovaného, ktoré prejavuje,

ale sám ešte dostatočne neregistruje. Napríklad ako pri každej otázke si vlastne formuje sám odpoveď.

Cena: 170 EUR bez DPH / 204 EUR s DPH

Prihlasovacie a kontaktné informácie

0902 637 327           bednarik@icf.sk            www.doubleb.sk            Prihlasovací formulár

ICF profesionálny certifikovaný kouč PCC od 2011
Oficiálny ICF mentor koučov
Managing partner spoločnosti double B, s.r.o.

Od 2008 vedenie rozvojových programov v oficiálnej spolupráci s ICF
Od 2011 vedenie (2x ročne) výcviku koučov Integratívny koučing a kľúčové kompetencie.
Tento výcvik je medzinárodne certifikovaným výcvikom ICF od roku 2015.

° viac ako 15 rokov spolupráca s významnými nadnárodnými a národnými spoločnosťami na Slovensku a v Českej 
republike ° viac ako 1 800 hodín koučovacej praxe a 6 000 hodín individuálnych rozvojových stretnutí ° autor 
rozvojových programov pre manažérov, zameraných na implementáciu koučovacích a mentorovacích prvkov v 
riadení a leadershipe ° 1998: psychológ s dlhodobým výcvikom zameraným na procesy v osobnosti a vzťahoch (POP)
° 2003: absolvent Leadership koučingu v systéme GARUDA ° 2007: absolvent výcviku Mentoring and Supervising in 
Coaching ° 2008: HOGAN certifikácia ° absolvent medzinárodne certifikovaného výcvikového programu Erickson 
College - The Art and Science of Coaching ° 2010: certifikovaný Erickson Certified Professional Coach ECPC ° 
2010: medzinárodne certifikovaný NLP Practitioner ° 2003 - 2009: zakladajúci člen Českej asociácie koučov ° 2006 - 
súčasnosť: člen Slovenskej asociácie koučov ° 2008 - súčasnosť: člen ICF SK ° 2009 - 2014: člen vedenia 
International Coach Federation Slovak Chapter ° 2018: absolvent výcviku Systemických konštelácií podľa Hellingera

http://www.doubleb.sk/#/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Q-UNl6sx-qyFXgGr3hIegqLixeEWVGah7kllAAbvkljMfw/viewform
http://www.doubleb.sk/#/
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