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CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

VÝCVIK KOUČŮ II.
SE ZAMĚŘENÍM
NA GESTALT PŘÍSTUP
"TADY A TEĎ"
vede Mgr. Petr Růžička

leden 2021 - květen 2021
Zahájení 9. a 10. ledna 2021
Vysoká škola aplikované psychologie Terezín

Výcvik je koncipován jako pokračování základního běhu Výcviku koučů I.
Cílem výcviku je poskytnout jeho absolventům možnost prohloubit svou
schopnost pracovat jako koučové či využívat více koučovací přístup „TADY A TEĎ“
k rozvoji lidí v práci manažera či v jiných oblastech práce s lidmi.

ČLENĚNÍ VÝCVIKU
BLOK I.
A) Teoretický základ přístupu „TADY A TEĎ“. Neřešíme minulost ani budoucnost, ale to, co
se děje právě teď, včetně „dění“ mezi koučem a koučovaným, figura a pozadí a jejich
fluktuace dle zaměření pozornosti a rozdílných vnitřních kontextů kouče a koučovaného.
B) Práce s emocí, řízená vizualizace, meditace, metaforické příběhy – aneb jak se dostat
pod povrch, jak obcházet racionální cenzuru.
C) Praktický nácvik.

BLOK II.
A) Metafora vnitřního moudrého starce/ vnitřní moudré stařeny, aneb jak pracovat s intuicí
a sebereflexí.
B) „Kdo mi to háže klacky pod nohy?!?“ - co dělat, když naše podosobnosti nespolupracují,
aneb teorie podosobností, top dog a under dog, hot seat.
C) Praktický nácvik.

BLOK III.
Supervizní víkend – práce s nahrávkami účastníků výcviku.
Blok IV
A) Vlastní praxe koučování
5 hodin koučování jiným účastníkem výcviku (koučujícímu účastníkovi se toto koučování
počítá do povinných hodin koučování v roli kouče nutných pro supervizi a pro akreditaci)
5 hodin koučování jiného účastníka výcviku.
Z každé nahrávky účastník napíše reflexi v rozsahu 1 strany.

B) Studium odborné literatury - z každé přečtené knihy sepíše účastník reflexi v rozsahu
1 strany A4:
1. Leni Wildflower: Skrytá historie koučování
2. Joyce, Phil; Sills, Charlotte: Základní dovednosti v gestalt psychoterapii, Portál, 2010
3. Frederick S. Perls: Gestalt terapie, Votobia, Triton, 2004
4. Jennifer Mackewn: Gestalt psychoterapie, Portál
5. Ty Francis, Malcolm Parlett: Contact and Context - New Directions in Gestalt Coaching
(povinné: č. 1 + dva tituly z č. 2 až 5)
Reflexe víkendových bloků (Formulář - reflexe osobního rozvoje Výcvik koučů Tady a teď)
Studium etického kodexu + reflexe na 1 stranu A4
SOCIÁLNÍ
Závěrečná reflexe osobního rozvoje během
výcviku v rozsahu 5 stran A4. Reflexe bude
PSYCHOLOGIE
zaměřená zejména na to, co jsem se v kurzu naučil/a a jak to využiji pro svou praxi
2 dny
(nahrazuje závěrečnou zkoušku).
Bloky I. - III.
Prezenční výuka + supervize: víkendová setkání po 8 výukových hodinách ( 9-17.30)

METODY

Zážitková zkušenost sPSYCHOLOGIE
koučováním na sobě
OSOBNOSTI
Koučování pod supervizí
Prezenční výuka
2 dny
Samostudium a seberozvoj

·

INFORMACE O VÝCVIKU KOUČOVÁNÍ
VEDENÍ VÝCVIKU
Výcvik vede Mgr. Petr Růžička, senior kouč, člen EMCC, lektor
a VŠ pedagog s 21 letou praxí v koučování a výuce koučování.
Více na www.kouc.eu
ORGANIZACE, TERMÍNY A ROZVRŽENÍ VÝCVIKU
Výcvik je určen absolventům základního kurzu Výcviku koučů I.
a absolventům jiných výcviků koučů v rozsahu minimálně 90 hodin
výuky.
Výcvik bude zahájen pokud se závazně přihlásí 16 osob.
Výcvik je rozvržen do 5 měsíců v celkovém rozsahu 81 hodin.
48 hodin prezenčně (3 x dvoudenní víkendové soustředění).
33 hodin individuálního nácviku koučování, supervize, reflexe
vlastních zkušeností a samostudia.
Skupinový výcvik bude probíhat v těchto termínech:
9. a 10. 1. 2021, 9.00 – 17.30
6. a 7. 2. 2021, 9.00 – 17.30
Supervizní setkání
6. a 7. 3. 2021, 9.00 – 17.30
Závěrečná evaluace: květen - červen 2021
Certifikát o absolvování výcviku účastníci získají po splnění všech
požadovaných povinností.
MÍSTO KONÁNÍ
Prostory Vysoké školy aplikované psychologie, Akademická 409
Terezín. Dobré spojení z Prahy autem nebo autobusem. Velmi
dobrá možnost parkování před budovou.
POPLATEK ZA VÝCVIK
18 000 Kč (poplatek zahrnuje účast na 3 víkendových blocích, studijní
materiály, lehký coffee break a závěrečné Ověření znalostí a dovedností).
V poplatku není zahrnuta strava, doprava ani ubytování účastníků.
Ve skupině bude max 16 osob.
Platbu je možné rozdělit do dvou splátek, první splátka 9 000 Kč je splatná
do 15.12. 2020. Druhá splátka 9 000 Kč je splatná do 15. 2. 2021.

PŘIHLÁŠKY ONLINE NA
http://www.vsaps.cz/kurzy/
koucink@vsaps.cz

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE
Akademická 409, Terezín
www.vsaps.cz

