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LIFE KOUČING VÝCVIK

Medzinárodne certifikovaný
výcvik koučovania

Medzinárodné certifikované označenie: Life coaching — transformational conversations changing lives.
(Životný koučing — transformačné rozhovory meniace životy).
Výcvik je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť koučovať predovšetkým životné témy a súčasne chcú pracovať na sebe, na vlastnom
sebarozvoji a sebapoznávaní. Je vedený interaktívnym spôsobom.

Počas 5 modulov sa naučíte:
Viesť koučovací rozhovor podľa jedenástich ICF kompetencií v zrozumiteľnej štruktúre podľa koučovacej pyramídy(TM).
Na konci výcviku budete schopní samostatne viesť koučovacie rozhovory na životné témy, vrátane riešenia konfliktov, ujasňovanie vzťahov, hľadania vlastného miesta vo svete alebo stanovovania kariérnych cieľov.

Navyše získate:

LCTC

Diplom Life Coaching Trained Coach:
Vzdelanie požadované pre členstvo v ICF (International coach Federation) a SAKO (Slovenská asociácia koučov)
Vzdelanie požadované pre ICF medzinárodnú certifikáciu kouča (ACSTH)
Koučovacie zručnosti, ktoré môžete okamžite využiť v praxi

Lektorky sú autorky knihy
Koučovanie podľa pyramídy,
ktorú odporúča ICF Slovak Chapter

Všetko, čo sa v kurze učíte, si skúšate na sebe a na svojich spolužiakoch, takže v cene kurzu máte desiatky hodín koučovania, ktoré dostanete od svojich spolužiakov.
Získate aj veľa osobných a pracovných priateľstiev a prístup do komunity koučov v klube koučov. Často na konci výcviku počujeme niečo ako „Prišla som sa naučiť
zručnosti, ale najcennejšia pre mňa bola zmena vlastného života k lepšiemu.“ Life koučing výcvik otvárame len raz za rok.

Rozsah: 5 × 2 dni v trvaní približne 8 mesiacov.

Cena: 2 360 EUR +

DPH 20 % (2 832 EUR s DPH) / osoba (10 tréningových dní).
Miesto konania: Karloveské rameno 3498/6, 841 04 Bratislava. Program prebieha v školiacom centre Business Coaching College. Je to krásny,
pokojný priestor s priamym vstupom do parku a k brehu Dunaja, pohodlné
sedenie vnútri priestorov aj na terase, občerstvenie k dispozícii nonstop.

Klub koučov

pravidelne usporadúvame klubové stretnutia pre našich študentov
a absolventov. Budujeme tak platformu, kde kouči môžu vytvárať
pracovné spolupráce, znova stretnúť svojich spolužiakov, precvičovať
si koučovanie alebo sa len tak porozprávať.

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY otvorené pre verejnosť:
1. modul: Sformulovanie klientovho zámeru a cieľa
2. modul: Objavovanie osobnej sily a počúvanie seba
aj klienta inak
3. modul: Práca s vnútornými hodnotami a limitujúcimi
presvedčeniami
4. modul: Práca s vnútornými a vonkajšími prekážkami klienta
5. modul: Bilančné rozhovory a budovanie vlastného
koučovacieho štýlu
nájdete na www.koucovaciaskola.sk

Lifecoaching výcvik: 5 modulov venovaných práci
s vlastnými postojmi, hodnotami a bariérami
Koučing nemá konkrétneho autora, a nebola to ani veľká kampaň, ktorá
by ho „dostala na trh“. Stal populárnym, lebo ľuďom pomáhal. V tomto
výcviku sa dozviete čo odlišuje skutočný transformačný, životy meniaci,
koučing od iných pomáhajúcich rozhovorov a ako taký rozhovor viesť.
Zoznámite sa s 5-krokovou pyramídovou štruktúrou vedenia
koučovacieho rozhovoru, ktorá vás svojou logikou a jasnosťou povedie
vždy, keby ste zaváhali ako v rozhovore pokračovať.
A samozrejme, budeme sa učiť cez vlastný zážitok: Počas 5 modulov
sa zameriame na sformulovanie a postavenie si vlastnej vízie
a spoločne prejdeme niekoľkomesačným procesom, ktorým prechádza
väčšina klientov hľadajúcich nové smerovanie vo svojom živote.

1. modul

Sformulovanie klientovho zámeru a cieľa
Najskôr sa zameriame na to, ako klientovi pomôcť zadefinovať vlastné
predstavy o smerovaní jeho života, ktoré by bolo pre neho dobré:
Aby si klient odpovedal na otázky: Kde som v súčasnosti, ako sa mám,
čo chcem mať inak? Preskúmanie prítomnosti a vlastných možností
otvára cestu k nachádzaniu riešení.
V tomto module sa budeme venovať základnej štruktúre vedenia
rozhovoru, špecifikám kladenia koučovacích otázok, mapovacím
nástrojom v koučovacom rozhovore a nastaveniu koučovacieho
procesu s dlhodobým klientom.

2. modul

Objavovanie osobnej sily a počúvanie
seba aj klienta inak
Tento modul je zameraný na počúvanie seba samého a súčasne aj inej
osoby (klienta alebo kohokoľvek iného, komu venujeme pozornosť),
budeme trénovať koučovací postoj, týkajúci sa bdelosti a prítomnosti
kouča, na aktívne počúvanie na troch úrovniach, vrátane počúvania
nevypovedaného.
Takisto sa zameriame na všímanie si zdrojov klientovej osobnej sily.
Osobná sila je tajný zdroj úspechu najrôznejších ľudí — manažérov
aj vedcov, lekárov aj umelcov, teda u ľudí ktorí chcú budovať kariéru
ale aj tí, ktorí chcú žiť šťastný život s rodinou. Má veľa do činenia
s ujasnením si toho, na čom nám skutočne záleží a schopnosťou
postaviť sa za to. Kouči, ktorí si osvoja jemnú prácu objavovania
zdrojov klientovej sily a nachádzania krehkej rovnováhy medzi
chcením mysle a túžbou srdca, pomáhajú klientom viesť skutočne
autentický život a ísť ich vlastnou cestou životom.

3. modul

Práca s vnútornými hodnotami
a limitujúcimi presvedčeniami
Aký má byť náš život, z čoho sa má skladať, aby sme dosiahli jeho
zmysel?
Jeho zmysel si môžeme odvodiť z hodnôt. To čo predstavuje nejakú
hodnotu, má pre nás aj akýsi zmysel. A túžba po „zmysluplnosti“
sa javí ako najdôležitejšia motivačná sila u človeka. Hovorí, že človek
vždy môže zachovať slobodu voľby — schopnosť voliť čo urobí ale aj
schopnosť voliť voju vlastnú vnútornú reakciu na vonkajšie okolnosti.
Tento modul je zameraný na koučovacie nástroje pomáhajúce klientovi
objavovať a definovať vlastné hodnoty, odlišovať skutočné hodnoty
od presvedčení, ktoré nám bránia žiť život ako chceme a túžime.
Zameriame sa aj na prácu s limitujúcimi presvedčeniami.

4. modul

Práca s vnútornými a vonkajšími
prekážkami klienta
Keď sme s klientom objavili, čo skutočne chce mať vo svojom živote
prítomné a ktoré svoje hodnoty bude týmto ctiť, je čas pozrieť
sa na techniky pomáhajúce mu identifikovať a prekonávať prekážky,
s ktorými sa môže stretnúť. Vnútorné prekážky sú tie, ktoré sú
ukryté v človeku a bránia mu alebo sťažujú dosiahnuť cieľ. Zameriame
sa na koučovacie nástroje na zvýšenie sebauvedomenia a prácu
s vnútornými bariérami. Tento modul pripravuje kouča na to ako
pomôcť klientovi pripravovať sa na zvládanie vnútorných aj vonkajších
konfliktov, práca so strachom a ako ho transformovať na zdroje
sily. Vyskúšame si, ako jemná práca s percepčnými kanálmi a so
submodalitami môže posúvať hranice toho, čo je možné v konaní.

5. modul

Bilančné rozhovory a budovanie
vlastného koučovacieho štýlu
V záverečnom module sa sústredíme na to, ako bilancovať klientov
(ale aj vlastný) progres, a ako viesť bilančné koučovacie rozhovory
v dlhodobom koučovacom procese. Pozrieme sa tiež na to,
ako v koučovaní dávať spätnú väzbu a čo je to priama komunikácia.
Budeme hľadať signály rovnováhy podpory a výzvy v koučovacom
procese a ako s klientom vytvoriť mapu jeho vlastných cieľov ktoré má,
a ako ho budú ďalej sprevádzať jeho zdroje vlastnej sily. V tomto moduli
sa koučom už zvyčajne vynára ich vlastný a jedinečný koučovací štýl,
ktorý je v súlade s ich temperamentom a hodnotami kouča.

Prečo si vybrať našu školu?

Business Coaching College

My nie sme vzdelávacia firma, ktorá má aj tréning v koučovaní, my sme špecializovaná koučovacia škola, v ktorej vyučujú skúsené
koučky s najvyššou koučovacou certifikáciou, akú na Slovensku máme a vzdelávame nielen začiatočníkov, ale aj pokročilých koučov.
Robíme len koučing a robíme ho dobre.

Lektorky Zuzana Karpinská, PhD., PCC
a PhDr. Denisa Kmecová, PCC

1. Sme prvá slovenská inštitúcia, ktorá získala ACSTH certifikát od ICF
(International coach federation).
2. Náš „Životný koučing — transformačné rozhovory meniace životy“ je prvý
a zatiaľ jediný akreditovaný výcvik v životnom koučingu na Slovensku
a okolitých krajinách.
3. Výcvik vedieme osobne — dve Profesionálne certifikované koučky (PCC),
takže budete mať k dispozícii po celý čas výcviku nás dve (nenajímame menej
kvalifikovaných koučov, aby za nás viedli výcvik).
4. Obidve sme mali vplyv na vytváranie profesionálnej koučovacej kultúry
na Slovensku vo svojich pozíciách Prezidentky ICF Slovak Chapter
a Prezidentky SAKO (Slovenskej asociácie koučov). V Business Coaching
College pokračujeme v utváraní rozvoja koučovacej profesie na Slovensku.
5. Pre absolventov výcvikov poskytujeme kompletné sprevádzanie
k medzinárodnej certifikácii.
6. Obidve sme ICF registrované mentorky koučovania a vedieme ďalšie
vzdelávanie pre pokročilých koučov ICF schválené ako akceptované
pre predlžovanie a obnovovanie certifikácií.
7. Poskytujeme kompletné vzdelanie v koučovaní — okrem výcviku v koučovaní
jednotlivcov máme aj ICF certifikovaný výcvik v koučovaní tímov, systemickom
koučovaní a mentorujeme pokročilých koučov.
8. Máme viac ako 400 absolventov základného výcviku a 100% úspešnosť
v získavaní medzinárodnej certifikácie tých, ktorí sa o ňu uchádzali.
9. Obidve sme skúsené koučky, ktoré koučujú stredný a vyšší manažment
na pracovné aj osobné témy.
10. Viedli sme a naďalej vedieme projekty zavádzania koučovacej kultúry
vo firmách (IT, banky, výroba, služby).
11. Dohromady máme viac ako 6 000 hodín uskutočneného koučovania
a vyučovania koučovania a obidve sa venujeme koučovaniu a vyučovaniu viac
ako 15 rokov.
12. Vyučujeme transformačný business coaching, ktorý pracuje s vnútornými
motiváciami a zdrojmi koučovaného, takže výsledky koučovania a rozhodnutia
koučovaného prinášajú udržateľnú zmenu.
13. Metóda koučovania, ktorú učíme je použiteľná na biznis témy aj na životné
témy. Viac o nálade výcviku sa môžete dozvedieť z krátkych dokumentárnych
filmov na našom www v časti referencie.
14. Výcik prebieha v našom plne vybavenom školiacom centre na adrese:
Karloveské rameno 3498/6, 841 04 Bratislava (obrázky nižšie).
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