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STRENGTHS TRAINER COURSE
SPECJALISTYCZNY KURS PRACY
Z MOCNYMI STRONAMI GRUP I ZESPOŁÓW

Pozytywna współpraca
DLACZEGO PODEJŚCIE DO ROZWOJU
BAZUJĄCE NA MOCNYCH STRONACH?
Wiedza na temat mocnych stron oraz metod pracy
z nimi dynamicznie rozwija się w Polsce, ale dostęp do
niej nadal ograniczają zarówno możliwości językowe,
ale także i nie zawsze dobrze dopasowane do
kontekstu kulturowego używane słownictwo i
ćwiczenia.
Z badań Instytutu Gallupa wynika, że wykorzystując
każdego dnia swoje najmocniejsze strony jesteśmy
najbardziej zaangażowani, mamy z innymi lepsze
relacje, więcej innowacyjnych i kreatywnych
momentów, a także więcej osiągamy w swojej
codziennej pracy. Podejście do rozwoju bazujące na
mocnych stronach zakłada, że talenty każdej osoby są
trwałe i wyjątkowe a największa przestrzeń do rozwoju
każdej osoby to obszar jej najsilniejszych stron.
Najefektywniejsze zespoły doceniają różnorodność
i korzystają z niej w realizacji wspólnych celów. Damy
ci narzędzia, które pozwolą ci sprawnie przeprowadzić
grupę od lepszego poznania własnych talentów do
planowania realnego działania.

Co zyskasz z udziału
w kursie?
Nabędziesz i sprawdzisz w działaniu
nowe umiejętności pracy z grupą;
rozwiniesz je i udoskonalisz podczas
superwizji pracy.
Dostaniesz pakiet narzędzi, metod oraz
umiejętności, aby konstruować własne
szkolenia. Wzbogacisz swoją praktykę
trenerską o konkretną wiedzę na temat
zespołu, jego możliwości i obszarów
rozwoju, ale także potencjalnych
ograniczeń i problemów w
funkcjonowaniu.
Namierzysz to, co warto w sobie
rozwijać, poprawiać, a co kontrolować,
aby wykorzystać we współpracy
z innymi swoje mocne strony oraz
zarządzać wyzwaniami własnych
talentów.
Wzmocnisz swoje pozytywne
nastawienie i dowiesz się w jaki sposób
wzmacniać je u innych.
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Kurs Strengths Trainer
Course to zaawansowane
szkolenie z pracy
z zespołem i grupą na
podejściu bazującym na
mocnych stronach
i talentach Gallupa.

KtoSKORZYSTA
skorzysta z udziału?
KTO
Z UDZIAŁU?
Zdobądź Certyfikat Strengths
Community Trainer,
potwierdzający nabycie wiedzy
i umiejętności prowadzenia
spotkań zespołowych
i grupowych bazujących na
mocnych stronach.

CELE SZKOLENIA

Kurs dedykowany jest wszystkim osobom,
które prowadzą szkolenia i spotkania
zespołowe oraz pragną wzbogacić wiedzę
i umiejętności wykorzystania naturalnych
zasobów członków grupy w realizacji
wspólnego celu, a więc w szczególności:

HR Business Partnerom
i specjalistom HR,

Cele kursu

dyplomowanym trenerom,
facylitatorom, team coachom

Rozwój profesjonalnych umiejętności
prowadzenia szkoleń i spotkań
zespołowych bazujących na mocnych
stronach Klienta.

coachom oraz menedżerom (pod
warunkiem odbycia rozmowy
wstępnej).

Doświadczenie siły mocnych stron
i wykorzystania własnych mocnych stron
w prowadzonej praktyce trenerskiej,
Nabycie umiejętności pracy z profilem
wyników grupy (analizowanie,
projektowanie działań),
formułowania hipotez i pytań do
zespołowej dyskusji.

Udział w kursie
Strengths Coaching
Course wymaga
wcześniejszego
uczestnictwa w module
wstępnym Experience
Strengths (ES).
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CELE
SZKOLENIA
Jaki zakres
wiedzy i umiejętności
obejmuje kurs?
Wprowadzenie do podejścia bazującego na mocnych
stronach w pracy zespołowej
Omówienie podstawowych pojęć i wykorzystywanej
terminologii oraz zasad pracy z zespołami
Aktualne raporty wyników Clifton Strengths i praca
z profilem wyników zespołu
Modele rozwoju talentów w mocne strony
Zespół i partnerstwa bazujące na mocnych stronach
Projektowanie rozmów zespołowych ukierunkowanych na
rozwój dojrzałych talentów i zwiększenie efektywności
zespołu
Interwencje grupowe z wykorzystaniem mocnych stron
Projektowanie strategii przekraczania wyzwań i praca ze
słabościami zespołu
Tworzenie bazujących na mocnych stronach programów
spotkań grupowych i zespołowych
WYMAGANIA WSTĘPNE

Ukończenie kursu team coachingu lub trenerskiego
potwierdzającego umiejętności projektowania działań
szkoleniowych, pracy z grupą oraz zrozumienie procesu
grupowego. W przypadku specjalistów HR i HR BP
wymagane zaświadczenie potwierdzające pełnienie roli
zatrudnienie na ww stanowisku.
Udział w szkoleniu wstępnym Experience Strengths.

STRENGTHS trainer
JAKIMI METODAMI
PRACUJEMY?
ćwiczenia indywidualne
i grupowe
własna praktyka na bazie zdobytej
wiedzy
superwizja i informacje zwrotne
na temat prowadzonej pracy
grupowej

CO ZAWIERA PAKIET KURSU?

Biorąc udział w kursie otrzymasz:
udział w intensywnym,
trzydniowym kursie
zakończonym pisemnym
zaliczeniem potwierdzającym
poziom zdobytej wiedzy,
komplet materiałów
dostosowanych do pracy
z grupami i zespołami w języku
polskim,
możliwość zdobycia certyfikatu
Strengths Community Trainer.
Warunkiem zdobycia certyfikatu
jest: (1) pełny udział w kursie,
(2) pisemne zaliczenie,
(3) przeprowadzenie sesji
grupowej pod superwizją, (4)
pozytywna ocena pracy przez
klientów.

ORGANIZACJA I ZGŁOSZENIA
ZGŁOSZENIA
kontakt@strengthscommunity.pl
tel. +48 606 226 396
www.strengthscommunity.pl

Kurs realizowany przez
certyfikowanych przez
Gallupa ekspertów mocnych
stron (Gallup Certified
Strengths Coach®).

