Coaching Skills Certificate
Program derulat în parteneriat cu A.C.E.A. România

Experimentează cum e să fii Executive Coach și vei începe să înțelegi
puterea și succesul
coachingului.

Data cursului
22 şi 23 septembrie, 2018

Acest program de două zile îţi va prezenta principiile și te va iniţia în
practicarea coachingului. Pe lângă faptul că vei învăţa cum să foloseşti un
model eficient în patru etape care îţi va permite să începi imediat coachingul,
vei descoperi, de asemenea, ce fel de coaching este potrivit pentru tine.

Orarul
Între 09:30 - 17:00 în fiecare zi

Conținutul programului
Vei beneficia de informaţii de la un Executive Coach experimentat, vei primi feedback calificat şi
din partea colegilor în timp ce îţi vei testa “aripile în coaching” in grupuri de practică: coach coachee - observator. Abilitățile de coaching nu sunt doar pentru locul de muncă - acestea au
efecte pozitive asupra tuturor aspectelor vieţii tale. Te vei bucura de o mai bună comunicare cu
prietenii, familia, colegii, deasemenea ajutându-ţi clienții.

Cerințe de intrare
Te încurajam să participi la
evenimentele noastre
"Introducere în coaching".
Pentru acest eveniment nu
există nici o taxă. Te rugăm
consultă site-ul nostru pentru
mai multe detalii, inclusiv datele
de desfăşurare.

Descoperă și învață
Este coachingul pentru mine?
Certifcatul în Executive Coaching îţi permite sa experimentezi coachingul de calitate pentru a te
ajuta să te decizi dacă doreşti să te antrenezi în continuare în coaching şi să continui cu cursul
nostru "Practitioner Diploma in Executive Coaching". Se potriveşte atât pentru cei care sunt
dornici să îşi treacă abilitățile interpersonale la nivelul următor, cât şi pentru cei ce consideră
necesară integrarea coachingului în munca lor sau vor să-şi direcţioneze cariera spre executive
coaching.
Ce fel de coaching este potrivit pentru mine?
Vei putea reflecta și descoperi stilul tău de coaching personal, precum și tipul de coaching de
care te bucuri cel mai mult. (de exemplu: life coaching, coaching pentru carieră, coaching pentru
afaceri, coaching pentru performanță, coaching transformaţional)
Am tot ce îmi trebuie pentru a fi un bun coach?
În cazul în care acesta este un domeniu cu totul nou pentru tine, atunci vei putea să explorezi în
continuare dacă acest lucru este o alegere bună pentru cariera ta și să vorbești cu un coach cu
înaltă calificare în domeniu, ca parte a acestui proces.
Programul acesta este poarta de acces la suita noastră de programe de dezvoltare în coaching
cu acreditare de top - este primul tău pas în a deveni coach profesionist.
Deci, dacă eşti complet nou în coaching, atunci acest program este pentru tine.

În România, acest Program s-a mai desfăşurat de 40 de ori, astfel:
în sistem OPEN în Bucureşti (de 27 de ori), Constanţa, Galaţi (de două ori), Braşov,
Cluj-Napoca şi Timişoara (de două ori).

Cost
1300 RON + TVA
900 RON + TVA dacă se
face plata înainte de data
11 septembrie, 2018
(NB. Dacă dorești să participi la
"Practitioner în Executive
Coaching Diploma" vei primi
700 de lei reducere, dacă îţi
rezervi locul în termen de 7 zile
după participarea la acest
curs.)
Locul de desfăşurare
Bucureşti
(Va fi comunicat participanţilor,
ulterior inscrierii.)

Procedura de rezervare
NB Rezervarea din vreme este
recomandată pentru că locurile
sunt strict limitate.
Pentru înscriere vizitează site-ul
nostru și completeză formularul
la: www.aoec.ro

în sistem IN-HOUSE în
Galaţi şi
Bucureşti (de 5 ori); în limba engleză (o dată) şi în română (de 4 ori)
Pentru a afla detaliile programelor noastre și cum îţi putem fi de folos, te invităm să-l contactezi pe:
Cristian Tudoran, Mobil: +40 723 166868 email: cristian.tudoran@aoec.com
Academy of Executive Coaching 8 Northumberland Avenue, London WC2N 5BY
Asociaţia de Coaching Executiv şi de Afaceri pentru dezvoltare sustenabilă

www.aoec.com
www.aoec.ro

