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Gallup Global Strengths Coach Course 
 
KURZ VEDENÝ INŠTRUKTOROM z Use Your Talents, s.r.o 

 
, ako  – a potom ho ej rozví . V kurze 

Gallup Global Strengths Coach te, ako k
aby sami seba lepšie poznali, aby 
svojej kariére a   

 
 

Pre koho je kurz   

Tento progra í, ktorí rozvíjajú   
rozhovory, 
a exekutívnyc , lídrov a mana   

 
 

   

o . 
novému u – 

 hnut  

ete svoje CliftonStrengths,  
  

a skúseno oty na 
 Po

 
zaseknutí, a dosiahnu svoj   

o in rozvoja z
 :   

•   vlastné silné ky a  
s  

• oceníte é talenty vašich klientov, pochopíte
tomuto svetu, a   silné 

 

• vybavíte mana technikami na v é  
a   CliftonStrengths 

• posilníte tímy, aby boli schopné pristu   tím svojich 
 najsilnejších  

•  na jom svoje ind
talenty a a   dos

 
 

 

Profesionálne akreditované hodiny  

, sk
akreditované hodiny od ICF, HRCI a 
CEU@gallup.com. 

 
 

Formát a termíny programu  
Tento kurz je v ponuke ako štyri 
a kurz veden
inštruktorom z Use Your Talents, s.r.o., 
v  termínoch: 
- Bratislava, 22. -  
- Praha, 26. -  
- alšie termíny  

Prerekvizity 
iadne 

 
Témy kurzu 
Prielom v   

 
 

 
  

  
silné str  

A  

ich 
sil   

 tém 
CliftonStrengths  

 
Dynamika  tém  

 

 

 mana  

Stratégie na budova
 

 

 om  
-minútové 

stretnutie s 
certi m 

Gallup-om. Stretnutie je 
telefonické po absolvovaní kurzu.  

 
Kurz bude vedený v lokálnom jazyku s 

  od 
Gallup-u. 
v – pre
znalo .  
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Gallup Global Strengths Coach Course 
(Globálny kurz kou ingu silných stránok Gallup)
 
KURZ VEDENÝ INŠTRUKTOROM z Use Your Talents, s.r.o 

 
, ako  – a potom ho ej rozví . V kurze 

Gallup Global Strengths Coach te, ako k
aby sami seba lepšie poznali, aby vytvárali silnejšie tímy, aby excelovali vo 
svojej kariére a   

 
 

Pre koho je kurz   

Tento progra í, ktorí rozvíjajú druhých a  
rozhovory, 
a exekutívnyc , lídrov a mana   

 
 

   

ento detailný, prak gový kurz pretvára spôsob konverzácie 
o . 
novému spôsobu rozvíjania druhých – pomô
stránky a hnutie skvelých výsledkov.  

Tým ete svoje CliftonStrengths, prebádate a zdokonalíte svoj štýl 
  

Získate vedecké podklady, odborné znalosti, techniky, nástroje, prax 
a skúseno oty na 
základe ich silných stránok. Po

 
zaseknutí, a dosiahnu svoj maximálny potenciál.  

o in rozvoja z silných 
 :   

•   vlastné silné stránky a  
s  

• oceníte é talenty vašich klientov, pochopíte
tomuto svetu, a   silné 

 

• vybavíte mana technikami na výrazné zvýšenie individuálneho 
a tímového výkonu s  CliftonStrengths 

• posilníte tímy, aby boli schopné pristu  výzvam s tím svojich 
tímových najsilnejších stránok  

• si navzájom svoje individuálne 
talenty a silné stránky a   dos

 
 

 

Profesionálne akreditované hodiny  

, sk
akreditované hodiny od ICF, HRCI a SHRM. Pre viac informácií kontaktujte: 
CEU@gallup.com. 

 
 

Formát a termíny programu  
Tento kurz je v ponuke ako štyri 
a kurz vedený 
inštruktorom z Use Your Talents, s.r.o., 
v týchto mestách a termínoch: 
- Bratislava, 13.-17. marca 2023 
- Praha, 17.-21. apríla 2023 
- alšie termíny  

Prerekvizity 
iadne 

 
Témy kurzu 
Prielom v silných stránkach  

 
 

 
profil silných stránok   

  
silné stránky  

A slabé stránky? 

ich 
silných stránok a  

 talentových tém 
CliftonStrengths  

 
Dynamika talentových tém  

 
Váš neustály rozvoj 

 mana  

Stratégie na budova
na silných stránkach  

stránkach  

 om  
-minútové 

stretnutie s 
silných stránok certifikovaným 
Gallup-om. Stretnutie je 
telefonické po absolvovaní kurzu.  

 
Kurz bude vedený v lokálnom jazyku s 

  od 
Gallup-u. 
v – pre
znalo .  

 

This course contains Gallup proprietary data and was developed entirely at private expense. All materials are delivered with limited rights. 
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Gallup Global Strengths Coach 
 
 

: 
 
Strengths Coaching Starter Kit ( c ) 

 
Ten   
s  
rozv  uspi  

 
Tento balík je 
v e a 

obsahuje: 

• ych inf
konceptami a 
a  

• obsah a 
svojich í  dosahovaní svojho 

 

•   
tém CliftonStrengths  

 
 
Strengths-Based Coaching With Managers and Teams Kit (Balík pre kou   a tímy  )  

 
Tento dig  , aby ste 

  kolektívne talenty na dosiahnutie 
  

 
Tento balík 
obsahuje: 

• úvod k 
 rozhodujúcej úlohe mana  tomto procese  

• obsah a 
s mana  tímami  

• roje a i
aktivity pre tí  

 
 
 

 pra ní kurzu -60 ) 
 

 praxi  , 
a p  

 mnoho 
stníci majú prístupu k 

obdobia dvoch rokov 
a rozširovaní svojich skúseností.  
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Gallup Global Strengths Coach Course 
(Globálny kurz kou ingu silných stránok Gallup)
 
KURZ VEDENÝ INŠTRUKTOROM z Use Your Talents, s.r.o 

 
, ako  – a potom ho ej rozví . V kurze 

Gallup Global Strengths Coach te, ako k
aby sami seba lepšie poznali, aby vytvárali silnejšie tímy, aby excelovali vo 
svojej kariére a   

 
 

Pre koho je kurz   

Tento progra í, ktorí rozvíjajú druhých a  
rozhovory, 
a exekutívnyc , lídrov a mana   

 
 

   

ento detailný, prak gový kurz pretvára spôsob konverzácie 
o . 
novému spôsobu rozvíjania druhých – pomô
stránky a hnutie skvelých výsledkov.  

Tým ete svoje CliftonStrengths, prebádate a zdokonalíte svoj štýl 
  

Získate vedecké podklady, odborné znalosti, techniky, nástroje, prax 
a skúseno oty na 
základe ich silných stránok. Po

 
zaseknutí, a dosiahnu svoj maximálny potenciál.  

o in rozvoja z silných 
 :   

•   vlastné silné stránky a  
s  

• oceníte é talenty vašich klientov, pochopíte
tomuto svetu, a   silné 

 

• vybavíte mana technikami na výrazné zvýšenie individuálneho 
a tímového výkonu s  CliftonStrengths 

• posilníte tímy, aby boli schopné pristu  výzvam s tím svojich 
tímových najsilnejších stránok  

• si navzájom svoje individuálne 
talenty a silné stránky a   dos

 
 

 

Profesionálne akreditované hodiny  

, sk
akreditované hodiny od ICF, HRCI a SHRM. Pre viac informácií kontaktujte: 
CEU@gallup.com. 

 
 

Formát a termíny programu  
Tento kurz je v ponuke ako štyri 
a kurz vedený 
inštruktorom z Use Your Talents, s.r.o., 
v týchto mestách a termínoch: 
- Bratislava, 13.-17. marca 2023 
- Praha, 17.-21. apríla 2023 
- alšie termíny  

Prerekvizity 
iadne 

 
Témy kurzu 
Prielom v silných stránkach  

 
 

 
profil silných stránok   
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A slabé stránky? 

ich 
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na silných stránkach  
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