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KIM JESTEŚMY

O DOTWAY 
I CORE ENERGY™

DOTWAY Learning & Development Solutions jest

pierwszą i jedyną firmą w Polsce pracującą metodą Core

Energy™, w tym narzędziem Energy Leadership Index™.

Naszym Klientom oferujemy programy rozwojowe,

szkolenia biznesowe oraz coaching indywidualny i

zespołowy.

 

Wspieramy Cię, abyś najpierw dotarł do swojego

"rdzenia" - swojego potencjału, pragnień i wartości.

Następnie, pracujemy nad usunięciem blokad, które

powstrzymują Cię od realizacji Twoich aspiracji. Wreszcie

wzmacniamy Twoją energię i potencjał, abyś krok po

kroku mógł osiągać swoje cele. Rozwiązania Core

Energy™ pomagają nie tylko klientom indywidualnym, ale

także zespołom i organizacjom.

 

Core Energy™ to amerykańska metodologia,

akredytowana przez International Coaching Federation z

badaniem Energy Leadership Index™, rekomendowanym

przez Forbes Coaches Council jako jedno z 3 najlepszych,

badań, jakie każdy menedżer powinien w swojej karierze

zrobić.

Postaw na świadomy rozwój
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O 
PROGRAMIE

CZYM JEST ENERGY
LEADERSHIP™?

Wybierz świadome przywództwo i

działaj pełnią swojego potencjału.
 

Energy Leadership™ to proces, który rozwija Twój własny i

skuteczny styl przywództwa oraz pozytywnie wpływa  i

zmienia nie tylko ciebie, ale także tych, z którymi

pracujesz i żyjesz.

 

Bycie liderem dzisiaj, by przygotować innych na wyzwania

jutra, nie jest łatwym zadaniem. Wydaje się, że nie istnieje

złota formuła idealnego stylu przywództwa. To, co działa

dla niektórych, może nie działać dla innych. To, co działa

czasami, może nie działać przez cały czas. Jedno jest

jednak pewne i niezmienne: twój potencjał przywódczy.

 

Program rozwojowy Energy Leadership™ to seria

warsztatów uzupełniana pracą indywidualną i sesją

coachingową, dzięki którym zaczynasz świadomie

korzystać ze swojego potencjału przywódczego. 

 

W trakcie pracy nad sobą odkrywasz:

gdzie jestem dzisiaj;

jaki jest mój idealny wizerunek lidera, którym chcę

zostać;

co mnie obecnie blokuje i jak to pokonać.

Postaw na świadomy rozwój
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KORZYŚCI

DLACZEGO WARTO
WYBRAĆ TEN PROGRAM?

Postaw na świadomy rozwój

większa skuteczność;

mniej zbędnego wysiłku;

więcej satysfakcji;

samoświadomość i świadome przywództwo.

 

To tylko kilka z przykładowych korzyści płynących z wzięcia

udziału w programie. Dzięki różnorodnym metodom

szkoleniowym, od zadań przed i po warsztatach, poprzez

praktyczne szkolenia wspierane indywidualnym

coachingiem, masz szansę wziąć udział w wyjątkowym

procesie rozwoju.

 

Podstawą naszego programu jest metodologia Core Energy™

wraz z badaniem Energy Leadership Index™ - metodologia,

która gwarantuje wyjątkowe i trwałe wyniki.

|  OFERTA DLA BIZNESU

CO OTRZYMUJĘ 
W BONUSIE?

Bezpłatny dostęp do aplikacji SCOPE™  (Specific Current

Operational Profile of Energy) - aplikacji na telefon opartej na

ELI™, która pokazuje indywidualny profil energii w danym

momencie, w odniesieniu do określonego zadania. SCOPE™

pokazuje również, które czynniki wpływają na ten stan i podaje

sugestie, w jaki sposób możemy przejść na bardziej anaboliczną

energię.
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Posiadanie talentów, umiejętności, potencjału to
jedno - nasze podejście i typowe reakcje to coś
innego. Nasze podejście może albo wspierać nas w
drodze do sukcesu, albo skazać nas na porażkę.
 
Program rozwojowy Energy Leadership™ to
wyjątkowa okazja, aby najpierw zadbać o siebie
jako lidera, a potem o innych w swoim otoczeniu.
 
Postaw na świadome przywództwo i działaj pełnią
swojego potencjału!

Nowa era

ENERGII
ŚWIADOMEGO
PRZYWÓDZTWA

 

Program Energy Leadership™ to program szkoleniowy oparty na 7 poziomach przywództwa i 8

warsztatach, które wzmacniają Twój rozwój jako świadomego lidera w życiu i w pracy:

MODUŁ 1: Świadome przywództwo i inteligencja emocjonalna.

MODUŁ 2: Dynamiczna komunikacja.

MODUŁ 3: Wpływanie i inspirowanie innych.

MODUŁ 4: Rozwiązywanie problemów.

MODUŁ 5: Wydajność.

MODUŁ 6: Budowanie relacji.

MODUŁ 7: Dbanie o siebie i swoje zdrowie.

MODUŁ 8: Zarządzanie czasem i równowaga.
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Postaw na świadomy rozwój

JAKIE SĄ SZCZEGÓŁY PROGRAMU?

JAK WYGLĄDA LOGISTYKA PROGRAMU?

2 godziny pracy indywidualnej przed rozpoczęciem programu i 30 minut po każdym module;

4 dni / 8 warsztatów / łącznie 32 godziny;

90 minut indywidualnej sesji coachingowej po module 1;

grupy od 6 do 16 uczestników;

Twoja inwestycja: skontaktuj się z nami w sprawie wyceny.

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/05/01/11-assessments-every-executive-should-take/#582550957a51
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W rankingu Forbes Coaches Council, Badanie ELI™ 
zostało umieszczone jako Top 3 najlepszych badań,
które każdy menadżer powinien zrobić.
„Badanie ELI zapewnia unikalne spojrzenie na
samoświadomość i inteligencję emocjonalną, dwa
kluczowe składniki każdego lidera. Świadomość
sytuacyjna dotycząca samego siebie i innych, jest
decydująca dla lidera, aby odpowiednio reagować
w stosunku do innych. Zrozumienie, gdzie jesteśmy
w danym momencie i jak reagujemy na stres, może
mieć elementarne znaczenie."

Rekomendowane przez

FORBES

Reakcja w stresieEnergetyczny Profil

 

Badanie ELI jest badaniem postawy i jest fundamentem naszych rozwiązań Core Energy™, w tym

programu Energy Leadership™. Badanie objemuje:

indywidualny wynik badania ELI™  (w tym: profil energetyczny i profil reakcji na stres);

warsztat zespołowy i indywidualną sesję podsumowującą od 90 do 120 minut;

wyniki dla 7 poziomów przywództwa oraz ich wzajemnego oddziaływania w pracy i życiu;

omówienie domyślnych reakcji oraz ich wzajemnego oddziaływania;

Energetic Self Perception Chart;

zalety i wady każdego poziomu energii;

obszary do rozwoju.
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Postaw na świadomy rozwój

CZYM JEST BADANIE ENERGY
LEADERSHIP INDEX™ (ELI)?

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/05/01/11-assessments-every-executive-should-take/#582550957a51
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Rozwiązania coachingowe Core Energy™ zostały
opracowane przez Bruce'a D. Schneidera,
założyciela iPEC (Institute for Professional
Excellence in Coaching). Sama metodologia z
szeroką gamą narzędzi i rozwiązań dla osób,
zespołów i organizacji jest akredytowana przez ICF
(International Coaching Federation).

Akredytowane przez

ICF
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Pełna oferta

ROZWIĄZANIA CORE ENERGY™  

Coaching Indywidualny Core Energy™ 
Tradycyjny coaching jest zorientowany na cele (identyfikacja, plan działania i wykonanie).
Takie podejście może być niezwykle skuteczne na krótką metę, gdy entuzjazm i energia
osób zaangażowanych są wysokie. Na dłuższą metę jednak taka sytuacja nie przyniesie
trwałych wyników. Coaching Core Energy™ sięga znacznie dalej i głębiej w porównaniu z
tradycyjnym coachingiem. Pomaga odkryć nasze słabsze punkty i blokady.   Metoda Core
Energy™ rozpoczyna proces „wewnątrz”, pomagając znaleźć źródła tych punktów i blokad
oraz pokonać ograniczające nas przekonania, które zostały nam narzucone przez rodzinę,
społeczeństwo czy media. Pomaga uświadomić kim jesteśmy oraz kim chcemy się stać. Ta
metoda pomaga budować silne, a co najważniejsze długotrwałe wyniki.

Badanie Energy Leadership Index™  dla osób indywidualnych i
zespołów

Coaching zespołowy Core Energy™ 
Coaching zespołowy metodą Core Energy™ pomaga zarówno zespołom jak i organizacjom
budować relacje o wysokiej energii, posługiwać się dynamiczną komunikacją, skutecznie
zarządzać zmianami, konstruktywnie rozwiązywać konflikty i wdrażać energię wzmacniającą
DNA zespołu. Praca z rozwiązaniami coachingowymi Core Energy™ gwarantuje wyjątkowe i
trwałe rezultaty, by zespół działał pełnią swojego potencjału.

Badanie ELI™  jest samodzielnym narzędziem - może być zrobione przez osoby
indywidualne, jak i zespóły i obejmuje sesję podsumowującą. ELI™  używa siedmiu różnych
„poziomów” energii do opisania rodzajów reakcji, których doświadcza dana osoba, i wyraża,
zaczynając od najniższego poziomu „Ofiary”, kończąc na podejściu „Kreatora”. W połączeniu
ze spersonalizowanym podsumowaniem badanie ELI™ może pomóc Ci dokładnie przyjrzeć
się, gdzie (i jak) inwestujesz swoją energię. W ten sposób będziesz w stanie przygotować
plan i dostosować swoje priorytety do swoich celów zawodowych i życiowych

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/05/01/11-assessments-every-executive-should-take/#582550957a51
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KONTAKT

NASZ ZESPÓŁ

Anna Rzaca: doświadczony lider, trener biznesu, profesjonalista HR,

certyfikowany ELI™ Master Practitioner i coach Core Energy™. Zarządzała

zespołami od 3 do 100 osób wykorzystując komunikację jako główne

narzędzie budowania zaangażowania pracowników. Pomaga organizacjom w

tworzeniu świadomej kadry menadżerskiej oraz liderów, którzy dbają o

siebie, aby móc skutecznie zarządzać innymi.

Prywatnie uwielbia podnoszenie ciężarów, zna najlepsze miejsca

śniadaniowe w Krakowie i podróżuje po całym świecie od Azji i Bliskiego

Wschodu, przez Afrykę po Amerykę

Paulina Maslich:  z zawodu trener biznesu, lider, mentor, coach pracujący

metodą Core Energy™. Z pasją i energią wspiera liderów i trenerów w

rozwijaniu ich kompetencji i potencjału. Paulina prowadzi warsztaty i

szkolenia od ponad 11 lat na 4 kontynentach od Stanów Zjednoczonych i

Brazylii, przez Irlandię po Indie, Chiny i Filipiny. Także w Polsce.

Prywatnie podróżnik i fotograf. Podróże pomagają jej osiągnąć skuteczność i

wydajność w pracy, a fotografia zapewnia kreatywność.
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DOTWAY Learning

@dotwaylearning

dotway_learning_official

info@dotway.com

www.dotway.com

+48 505 132 310 (Anna)

+48 536 585 600 (Paulina)Ten materiał zawiera interpretację pracy chronionej prawem autorskim Bruce’a D
Schneidera oraz Institute for Professional Excellence in Coaching (iPEC).

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/05/01/11-assessments-every-executive-should-take/#582550957a51

