Krátke koučovanie pre dlhotrvajúce riešenia
(poldňový program)
Program vám umožní vyskúšať si a začať ihneď
používať účinnú jednoduchosť SF koučovania
(koučovania zameraného na riešenie). Je overené, že
tento prístup funguje rýchlo a efektívne aj v
najnáročnejších situáciach.
Je zábavné učiť sa ho a dá sa uplatniť v rozličných rámcoch.
Tento workshop
 vám predstaví krátky a veľmi efektívny prístup ku koučovaniu
 podporí vás pri experimentovaní s hlavnými prvkami koučovacích rozhovorov
zameraných na riešenie
 zameria sa na kúzlo škál – silného, efektívneho a flexibilného nástroja, ktorý
umocňuje proces koučovania.
Peter Szabó je certifikovaný Master Coach a doktor práva. Po 15 rokoch v
korporátnom manažmente ľudských zdrojov sa špecializuje na krátke koučovanie
pre korporátnych a súkromných klientov.
Peter Szabó učí koučovanie vo viacerých postgraduálnych univerzitných programoch
v celej Európe a je základajúcim členom a riaditeľom najväčšej koučovacej školy vo
Švajčiarsku, ktorá realizuje koučovacie tréningové programy vo viacerých jazykoch.
On-line prihláška: http://goo.gl/BJBCt
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Brief Coaching for Lasting Solutions
Half day programme
The programme will enable you to experience and start
using the powerful simplicity of SF coaching right away.
This approach is proven to work fast and effectively in
the most challenging situations. It is fun to learn and
can be adapted to many different settings.
This workshop will




introduce you to a brief highly effective approach to coaching,
support you in experimenting with the essential elements of Solution Focused
Coaching Conversations,
focus on the magic of scales, a powerful, effective and flexible tool which
enhances the coaching process.

Peter Szabo is a Master Certified Coach and a Doctor of Law. After 15 years in
corporate HR management he has specialized in brief coaching for corporate and
private clients.
He teaches coaching at several post-graduate university programmes throughout
Europe and is founder and director of the largest coaching school in Switzerland
which runs Coach Training Programmes in several languages.
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