Cer tyfikat
Umiejętności
Coachingowych
Program dwudniowy
Dowiedz się jak to jest być trenerem kadr zarządzających oraz poznaj siłę i sukces
coachingu.
Ten dwudniowy program pozwoli Ci poznać zasady i praktykę coachingu. Nie tylko nauczysz się wykorzystywać
efektywny, czteroetapowy model, ale będziesz mógł od razu rozpocząć przygodę z coachingiem. Dowiesz się także
jaki typ coachingu jest dla Ciebie optymalny.
Co będzie w programie?
Będziesz miał dostęp do wiedzy doświadczonego Executive
Coacha, otrzymasz wsparcie i konstruktywny feedback
podczas testowania swoich „coachingowych skrzydeł” w
małych triadach treningowych: coach – klient – obserwator.
Zastosowanie umiejętności coachingowych nie ogranicza
się jedynie do miejsca pracy – mają one pozytywny wpływ
na wszystkie aspekty Twojego życia, dzięki czemu będziesz
mógł cieszyć się z lepszej komunikacji ze swoimi znajomymi
i rodziną oraz z pomagania klientom.

Czy posiadam predyspozycje do zostania
świetnym coachem?
Jeśli coaching jest dla Ciebie czymś zupełnie nowym,
będziesz miał okazję dowiedzieć się, czy dany wybór tej
drogi jest dla Ciebie odpowiedni.
Udział w programie otwiera dostęp do naszego
pakietu wysoce akredytowanych programów rozwoju
coachingowego - Twój pierwszy krok w staniu się
profesjonalnym coachem.

Odkrywaj i ucz się
Czy coaching jest dla mnie?
Certyfikat Umiejętności Coachingowych nie tylko pozwoli
Ci na własnej skórze doświadczyć czym jest coaching, ale
także pomoże Ci zdecydować, czy nadal chcesz rozwijać się
w tej dziedzinie i wziąć udział w naszym programie Dyplom
Praktyka Executive Coaching. Dwudniowy program jest
idealny dla tych, którzy chcą kształtować swoje umiejętności
interpersonalne, ale także dla osób, które hciałyby
wcielić nabyte umiejętności w swojej pracy lub
mają w planach karierę executive coacha.
Jaki typ coachingu jest dla mnie
odpowiedni?
Odkryj swój osobisty styl oraz typ coachingu,
który będzie sprawiał Ci najwięcej przyjemności
(np. Life coaching, coaching kariery,
performance coaching, coaching biznesowy,
tranformacyjny czy tez executive coaching).

Koszt
1500 zł
Miejsce
Warszawa, Wrocław Poznań,
Gdańsk, Kraków
Rejestracja
W razie pytań oraz w celu
rejestracji skontaktuj się z:
natalia.zalesinska@aoec.com

Więc, jeśli dopiero zacząłeś
przygodę z coachingiem, ten
program jest dla Ciebie.
Academy of Executive Coaching
8 Northumberland Avenue, London WC2N 5BY
+44 (0)20 7127 5125

www.aoec.com/poland

