Szkoła Umiejętności Coachingowych
Kurs realizowany przez Forum Animatorów Społecznych
Szkoła Umiejętności Coachingowych jest programem szkoleniowym, umożliwiającym zdobycie wiedzy
i umięjętności niezbędnych do świadomego wspierania grup oraz jednostek w rozwiązywaniu ich
problemów oraz osiąganiu celów rozwojowych.
Szkoła daje narzędzia do działania w obszarze coachingu, pozwola przeanalizować własne kompetencje
potrzebne do pracy z ludźmi i społecznościami.
Koncepcja Szkoły zrodziła się z pragnienia, aby ci, którzy chcą pracować z grupami, robili to w możliwie
najlepszy sposób. Dlatego skupiamy się na przekazywaniu nie tylko wiedzy i narzędzi do pracy z drugim
człowiekiem, ale również odpowiedniego podejścia, filozofii, wartości, które cechują dobrego coacha.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Po zakończonym kursie uczestnicy:
poznają cele i zrozumieją ideę coachingu, jego rodzaje oraz różnice między
rolami we wspieraniu grup i społeczoności,
będą wiedzieli, jakie narzędzia stosuje się w coachingu oraz potrafili korzystać
z nich we własnej pracy z grupą, jednostką,

MOŻEMY ZORGANIZOWAĆ
TAKĄ SZKOŁĘ W TWOIM REGIONIE.
ZAPYTAJ NAS
O SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY.

poznają cały cykl wsparcia coachingowego, proces coachingowy i jego granice,
podejście do trudności i problemów,
nauczą się wykorzystywać narzędzia motywujące do pracy i zmiany,
posiądą większe umiejętności interpersonalne potrzebne do pracy z ludźmi.

KONTAKT:

www.forumanimatorow.org
fas.stowarzyszenie@gmail.com

ODBIORCY:

Osoby na co dzień pracujące w roli animatora, trenera, społecznika z grupami i społecznościami, dbające
o swój rozwój osobisty i zawodowy, potrzebujące refleksji nad własnymi umiejętnościami oraz kierunkiem
działań, chcące pracować z pasją jako profesjonaliści w swojej branży.
Możliwość zorganizowania kursu dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów.
PROGRAM:

Program Szkoły obejmuje proces grupowy, wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, identyfikację
potrzeb, planowanie coachingu, narzędzia coachingowe, analizę własnych trudności w pracy z grupą.
W trakcie zajęć uczymy, jak stawać się wspierającym i świadomym coachem korzystającym z energii oporu.
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Nie pomagaj - wspieraj! Wprowadzenie - idea, filozofia i cel coachingu
Wspieranie - podstawowe narzędzia coacha
Poszukiwanie mocnych stron i zasobów - techniki coachingu
Nie ma trudności - są tylko rozwiązania!
Sztuka oddawania przestrzeni

