Praca na wartościach: wybierz najlepsze narzędzie dla siebie
Odkrywanie własnego systemu wartości w coachingu jest jednym z kluczowych procesów. To one kierują naszym zachowaniem i są podstawą podejmowanych przez nas decyzji. Potrafią zarówno
motywować nas do działania, jak i stanowić hamulec w realizacji celów, które nie są z nimi zgodne. Wartości potrafią być źródłem bardzo silnych emocji.
Nazwanie systemu wartości nie jest zadaniem łatwym. Z pomocą przychodzą nam autorzy wielu coachingowych narzędzi. Jak wybrać narzędzie dla siebie?
Przeczytaj nasze porównanie!

Narzędzie

Kolory Metafory

Forma

Wartości na plastikowych
paseczkach.

Ilość kart
(wartości)

https://www.gadzetytrenera.pl
/kolory-metafory
Karty Potęga Wartości Metamorfozy Świadomości™

Ograniczenia narzędzia

Cena
brutto

W czym najlepiej się
sprawdzą?

 Wykorzystanie metafory
obrazu (ilustracje) pomaga
pogłębić pracę
 Klient samodzielnie
dopasowuje obraz do wartości
 Nietypowa i trwała forma
 Duże ilustracje ułatwiają
pracę w grupie
 Spakowane w wygodne i
estetyczne woreczki
 Dodatkowe zastosowania

Obraz

 Napisy na paseczkach mogą
być słabo widoczne
 Przynależności niektórych
określeń do kategorii wartości
może być dyskusyjne

350 zł

 Szkolenia grupowe
 Coaching indywidualny
i grupowy
 Facylitacja
 Doradztwo zawodowe
 Sesje kreatywnego
tworzenia rozwiązań

92

 duży zestaw – pomaga bardzo
precyzyjnie nazywać
konkretne wartości
 narzędzie dwujęzyczne
 możliwość dokupienia
pozostałych kompletów:
Bezmiar Przekonań, Siła
Kompetencji i Głębia Emocji

Słowo w
dwóch
językach

 brak trwałego opakowania

445 zł






 duże ilustracje,
 komplet mocnych pytań
coachingowych,
 karty Kapeluszy De Bono,
 karty schematów pracy
Zapakowane w woreczki

Karty z nazwami w wersji
polskiej i angielskiej

Zapakowane w plastikowe
pudełeczko

Szczegółowy opis:
https://www.gadzetytrenera.pl
/potega-wartosci

Modalność
wspierająca
pracę

70

Dodatkowo w zestawie:

Szczegółowy opis:

Mocne strony narzędzia

Coaching biznesowy
Mediacje
Facylitacja
Doradztwo zawodowe

Simplic!ty

Karty z wartością i obrazem

 po wszystkich elementach
możesz pisać mazakiem
suchościeralnym, co pozwala
na ich modyfikowanie przez
Klienta
 plansza pozwala na układanie
i punktowanie wartości
 nazwy wartości są
zilustrowane grafiką
 pracę można uzupełnić o
emocje, które są w zestawie.

Obraz

120

 bardzo duży zestaw
 możliwość pogłębienia pracy
dzięki specjalnie dobranym
obrazom
 karty sztywne i sporej
wielkości

59

 powiązanie z modelem
InSights/DISC
 niewielki rozmiar kart
ułatwia pracę na wielu
wartościach i ich układanie
 nowoczesny projekt
 dostępna wersja angielska

30

Plansza ze skalami
Dodatkowo w zestawie:

Szczegółowy opis:
https://www.gadzetytrenera.pl
/simplicity
SŁOWO – karty wartości







karty emocji,
koło emocji,
plansza,
notes,
mazak suchościeralny

 mała ilość kart
 obrazy na kartach są raczej
jednoznaczne
 plansza jest trudna do
rozłożenia zupełnie na płasko
 karty są zbyt małe do pracy w
grupie

299 zł

 Doradztwo zawodowe
 Mediacje
 Coaching

Obraz

 słowo może być słabo
widoczne
 zestaw może być zbyt duży do
pracy indywidualnej

360 zł

 Warsztat grupowy
 Sesje kreatywnego
tworzenia rozwiązań
 Facylitacja
 Integracja zespołu

Kolor

 powiązanie niektórych
wartości z konkretnym
kolorem/typem DISC/InSights
może być dyskusyjne
 zbyt mały rozmiar kart do
pracy w grupie

123 zł

 Coaching indywidualny
 Konsultacje
Insights/DISC
 Doradztwo zawodowe
 Mediacje

Skala
punktowa

Zapakowane w pudełko
Kolorowe zdjęcia i nazwa
wartości

Zapakowane w kartonowe
pudełko i woreczek

Szczegółowy opis:
https://www.gadzetytrenera.pl
/slowo
Values poker

Karty 5 kolorach/
kategoriach
Zapakowane w kartonowe
pudełeczko

Szczegółowy opis:
https://www.gadzetytrenera.pl
/values-poker

Masz pytanie? Napisz do nas! biuro@gadzetytrenera.pl Zadzwoń: 505-793-838

