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Jakou otázku máte
nejradši?
Jednoduché i raﬁnované způsoby ptaní
v seminářích, trénincích a workshopech
PŘEKLAD JINDRA HUBKOVÁ

Jedním ze základních nástrojů při činnostech, jako
je trénink nebo facilitace skupin, je schopnost klást
vhodné otázky. Dva odborníci na komunikaci v této
knize shromáždili svůj výběr nejúčinnějších – klasických
i netradičních – otázek pro nejtypičtější situace.
978-80-262-1531-8 | brož. | 200 str. | asi 299 Kč

AMELIE
FUNCKE

K tématu:

původně pracovala
v divadle, dnes působí
jako moderátorka,
poradkyně a trenérka.
AXEL
RACHOW

je diplomovaný pedagog
a vzdělavatel dospělých,
který se zaměřuje na
moderování a trénink
trenérů. Oba autoři napsali
řadu prakticky pojatých knih
v oblasti managementu
a rozvoje.
Popsáno je 48 otázek –
jejich cíle, výhody, kdy
jsou vhodné a kdy vůbec a jak
zacházet s odpověďmi. V knize
najdete pracovní listy, návrhy
kombinací otázek a jejich využití
při kreativních aktivitách.
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Management
NOVINKA

Jennifer Garvey Berger

Jak lidé zrají
Osobnostní růst v pracovním
i os
osobním životě
PŘEKLAD A PŘEDMLUVA TOMÁŠ HANČIL
PŘE

Kn
Kniha
přináší nový pohled na osobní zrání v dospělosti, a to
př
především v pracovním kontextu. Na rozdíl od rozšířené
p
představy o tom, že po dosažení osmnácti let jsme dospělí,
autorka na praktických příkladech ukazuje čtyři různé
způsoby myšlení, s nimiž se u dospělých setkáváme. Každá
z těchto forem mysli v sobě zahrnuje formu předchozí
a nabízí nové a komplexnější porozumění světu.
978-80-262-1553-0 | brož. | 261 str. | asi 299 Kč

K tématu:

JENNIFER
GARVEY BERGER

je koučka, spisovatelka
a vědkyně, která je často
žádána o příspěvky na
významných konferencích,
jež se zabývají rozvojem
managementu, ﬁrem
atd. Založila konzultační
společnost Cultivating
Leadership.
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Psychologem Robertem
Keganem inspirovaný
autorčin pohled na psychologický
vývoj dospělých umožňuje nově
porozumět rozdílům, které jsme
dříve připisovali osobnostním
charakteristikám, jež jsme
pokládali za prakticky stálé.
Můžeme však nejen doufat v jejich
změnu, ale pomocí popsaných
postupů tuto změnu podpořit.

