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KIM JESTEŚMY

O DOTWAY 
I CORE ENERGY™

Postaw na świadomy rozwój

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.
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O COACHINGU
ZESPOŁOWYM
CORE ENERGY™

CZYM JEST COACHING
ZESPOŁOWY CORE ENERGY™?

Buduj wysoko-energetyczne zespoły dla

trwałego sukcesu.

Dzięki coachingowi zespołowemu Core Energy™ pomagamy

zespołom i organizacjom budować relacje o wysokiej energii,

nawiązywać dynamiczną komunikację, skutecznie zarządzać

zmianami, konstruktywnie rozwiązywać konflikty i budować

mocne DNA zespołu w oparciu o energię wzmacniającą. 

 

 

Czego możesz się spodziewać?

Podstawą naszej pracy jest metodologia Core Energy™ wraz z

badaniem Energy Leadership Index™. Metoda gwarantuje

wyjątkowe i trwałe efekty, dzięki którym zespół działa pełnią

swojego potencjału.

Bazując na Core Energy™ rozpoczynamy nasz coaching

zespołowy od grupowej sesji w oparciu o 7 poziomów reakcji i

świadomego przywództwa (z punktu widzenia zespołu).

Pierwszą sesję grupową uzupełniamy 60 minutowym

coachingiem indywidualnym w oparciu o wyniki badania ELI™.

Kolejne sesje rozwijają potencjał zespołu w obszarach

integracji, komunikacji, współpracy i zaangażowania. 

Postaw na świadomy rozwój
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KORZYŚCI

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ
UDZIAŁ W COACHINGU
ZESPOŁOWYM?
 

samoświadomość potencjału, blokerów i sposobów ich

przezwyciężenia;

skuteczność i wydajność zespołu;

wysoka jakość współpracy;

zmotywowany i zaangażowany zespół;

zintegrowany zespół o silnych relacjach;

świeże i kreatywne spojrzenie na rozwiązywanie problemów.

 

To tylko przykładowe korzyści jakie Ty, Twój zespół i Twoja

organizacja może odnieść decydując się na coaching zespołowy

Core Energy™.

Postaw na świadomy rozwój
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CO OTRZYMUJĘ
W BONUSIE?

W przypadku wykonania badania Energy Leadership Index™

każdy Uczestnik otrzymuje 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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PROCES

KIEDY ZASTOSOWAĆ
COACHING ZESPOŁOWY?

Postaw na świadomy rozwój

kiedy zespół jest tworzony lub przechodzi znaczące

zmiany w strukturze, co stwarza potrzebę integracji,

rozwoju wspólnych wartości i/lub zasad funkcjonowania;

kiedy nowe projekty i/lub zmiany są tuż za rogiem;

gdy istnieje potrzeba zwiększenia zaangażowania i/lub

wydajności zespołu;

gdy zespół nie może rozwiązać wewnętrznych

konfliktów;

kiedy komunikacja wymaga poprawy.

JAK COACHING
ZESPOŁOWY WYGLĄDA
W PRAKTYCE?

zazwyczaj 4 - 6 sesji grupowych, po 90–120 minut;

po pierwszej sesji 60 minutowy coaching indywidualny;

grupy od 4 do 20 uczestników;

agenda, czas trwania, cele są ustalane wcześniej;

zróżnicowane formy: od aktywnych warsztatów, przez

gry i symulacje po facylitację spotkań;

Twoja inwestycja: skontaktuj się z nami w sprawie

wyceny.
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W rankingu Forbes Coaches Council aadanie ElI™
zostało umieszczone jako Top 3 najlepszych badań,
które każdy menadżer powinien zrobić. Podczas
coachingu zespołu badanie stanowi unikalny wgląd
dla samoświadomości i inteligencji emocjonalnej
każdego członka zespołu. Świadomość sytuacyjna
siebie i innych umożliwia przejście od blokerów do
wzmocnienia energii, która pomaga ożywić
potencjał zespołu.

Rekomendowane przez

FORBES

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

coachingu zespołowego. Badanie objemuje:

profil energetyczny zespołu z dominującymi poziomami: omówienie wyników zespołowych wraz

z opisem Energetic Self Perception Chart;

wyniki dla każdego z 7 poziomów reakcji i przywództwa oraz ich wzajemne oddziaływanie w

pracy i życiu;

możliwy wpływ profilu zespołu na firmę, projekt, cele biznesowe i ogólną realizację;

szanse zespołu na dalszy rozwój.
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Postaw na świadomy rozwój

CZYM JEST BADANIE ENERGY
LEADERSHIP INDEX™ (ELI™)?

Energetyczny Profil Reakcja w stresie

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
 

|  OFERTA DLA BIZNESU

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

Energy Leadership™  - Program Rozwojowy
Energy Leadership™ to proces, który rozwija indywidualny i skuteczny styl przywództwa
oraz pozytywnie wpływa i rozwija nie tylko ciebie, ale także tych, z którymi pracujesz i
których spotykasz na co dzień. Program opiera się na 7 poziomach przywództwa i jest
podzielony na 8 segmentów, które pomagają w rozwoju Ciebie jako świadomego lidera, w
życiu i w pracy.

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

DOTWAY Learning

@dotwaylearning

dotway_learning_official

info@dotway.com

www.dotway.com

+48 505 132 310 (Anna)

+48 536 585 600 (Paulina)
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