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Do kogo kierowane są konsultacje indywidualne?
Do menedżerów zarówno początkujących, jak i zaawansowanych oraz osób przygotowujących
się do tej roli, którzy chcą:
►

rozwijać kompetencje przywódcze realizowane w ramach szkoleń Academy of Business

►

diagnozować swój potencjał lidera

►

otrzymać pomoc w zmianach rozwojowych

Cele konsultacji
indywidualnych:
►

►

zwiększanie świadomości
i odpowiedzialności menedżerów
i liderów,
budowanie twórczej kadry
menedżerskiej i liderskiej

Gdzie, kiedy?
Konsultacje w firmie klienta – metody on
the job training (np. treningi facylitacji,
sesji rozmów rozwojowych),
►

Konsultacje w EY Academy of Business

►

Termin ustalany każdorazowo
z klientem, sesje przed,
jak i popołudniowe

Co proponujemy w ramach konsultacji
indywidualnych?
1. Praca nad motywacją wewnętrzną w byciu liderem
►

Poprzez m.in.: Harmonizowanie poziomów funkcjonowania
Diltsa, Coaching metodą GROW, Trening zarządzania energią

2. Diagnoza potencjału w byciu liderem
►

Poprzez m.in. diagnozę testami używanymi w Akademii
Menedżera I i II, oraz Test Mapp, Test Hogana, rozmowa
diagnozująca, coaching metodą Points of You

3. Rozwój kompetencji menedżerskich i /lub liderskich
szkolonych w ramach Akademii Menedżera I i II.
Przykładowe obszary rozwojowe konsultacji
indywidualnych:
►
►
►
►
►
►
►
►
►

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Trening efektywnej komunikacji jednostronnej i dwustronnej
Trening delegowania i rozliczania zadań
Trening zastosowania technik asertywnych w pracy
Trening diagnozy i rozwoju stylów przywódczych
Trening diagnozy etapu rozwoju grupy
Diagnoza ról Belbina
Trening radzenia sobie ze zmianami
Diagnoza motywacji pozafinansowej
Trening motywowania pozafinansowego poszczególnych
pracowników
Trening zastosowania adekwatnych stylów przywódczych
Trening radzenia sobie z emocjami
Trening rozwiązywania problemów
Trening facylitacji
Zwiększanie umiejętności budowania efektywnych zespołów
Trening inteligencji emocjonalnej
Trening uważności
Zwiększenie skuteczności realizacji celów
Zwiększenie skuteczności budowania relacji
Świadome kształtowanie swojego życia zawodowego
Tworzenie i realizacja adekwatnej wizji

4. Wspieranie zmian rozwojowych, w takich obszarach, jak:
►
►
►

Rozumienie procesu zmiany
Zwiększanie obszarów wpływu w zmianie
Zwiększanie kompetencji radzenia sobie ze zmianą

Kim jesteśmy?
►

Trenerami z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń
dla menedżerów; m.in. autorami programu i prowadzącymi „Akademię
Menedżera EY” na poziomie I i II

►

Konsultantami praktykami dla menedżerów wielu branż, w tym: produkcyjnych,
usługowych, finansowych

►

Rozwijamy w naszej pracy następujące wartości:
► Odwaga i zaangażowanie w kształtowaniu swojego życia
► Szacunek do siebie i do innych
► Niezależność i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji
► Kreatywność w realizacji celów i w kształtowaniu relacji
► Otwartość na przyjmowanie i kreowanie zmian
► Zrozumienie siebie i innych

Opinie z naszych szkoleń, podkreślają szczególnie:

„Zmiana swojego sposobu postrzegania zespołu”, „Wiedza o sobie”, „Skuteczność
obserwacji uczestników i przekazywanie informacji zwrotnej podczas szkoleń”,
„przygotowanie materiałów, narzędzi oraz metod tak aby uczestnicy mogli
w praktyce doświadczać ich działania”, „budowanie tożsamości grupy”, „wzajemny
szacunek”, „harmonia działań zespołu trenerów”

Jak pracujemy?
Metody pracy, jakie proponujemy podczas konsultacji zależne są od potrzeb
klienta, m.in.:
►
►
►
►
►
►
►

Metody diagnostyczne: testy, kwestionariusze (podane powyżej)
Coaching (np.metodą GROW)
Coaching operacyjny (podczas pracy klienta)
Mentoring
Warsztat szkoleniowy, w tym: ćwiczenia indywidualne, scenki, case study
Sesje przed kamerą video
Facylitacja

Kontakt z imienia EY Academy of Business
Sylwia Kacprzak
tel. +48 508 018 327
sylwia.kacprzak@pl.ey.com

