Practitioner Diploma in Executive Coaching
Acreditat de:
ICF ACSTH, EMCC nivel Practitioner, Curs recunoscut A.C.

Procedura de rezervare

Ești manager experimentat, trainer ori consultant ce dorești să-ţi adaugi
Executive Coachingul ca pe o nouă abilitate?
Ca profesionist cu experiență, care dezvoltă capacitatea altora, este posibil
să fi învățat că ai aptitudini pentru coaching și ai dori să-ţi dezvolţi în
continuare aceste competențe. Poate vrei să completezi HR-ul sau funcția
de Organizational Development prin extinderea abilităților tale de coaching.
Sau, poate eşti life-coach care vrea să învețe mai multe despre cum să ofere
coaching executivilor din organizaţii.
În cazul în care oricare dintre aceste afirmații este adevărată, atunci
“Diploma Practitioner” ți se adresează!

Te rugăm completează
Formularul de înscriere aflat la:
www.aoec.ro/doc/inscriere-diploma.doc

Practitioner Diploma in
Executive Coaching:

Practitioner Programme 6ro
Modulul 1: 15-16 iunie, ’18
Modulul 2: 20-21 iulie, ’18
Modulul 3: 14-15 septembrie, ’18
Evaluarea finală - LACD:
12 SAU 13 octombrie, 2018

Descrierea programului de Executive Coaching
Pe parcursul a 3 module de două zile, plus o zi de evaluare (LACD), la care se adaugă un
program de e-learning, participanţii lucrează cu modelul de coaching comprehensiv al AoEC
format din Începuturi, Cuprinsuri şi Încheieri pentru a oglindi procesul de Executive Coaching.
Alegând să participi la "Diploma Practitioner" vei descoperi cum să:
• Construieşti o relaționare cu clientul, puternic profesionalizată, bazată pe încredere, respect
și rapport.
• Lucrezi elaborat cu un corp semnificativ de abilităţi psihologice temeinice de coaching
pentru a promova dezvoltarea clientului, încuraja progresul și aprofunda înțelegerea.
• Aliniezi coachingul la afacere și la contextul organizațional.
• Administrezi o încheiere în mod efectiv pentru a depăşi aşteptările clientului, coach-ului și
sponsorului.
1.

Începuturile: Angajarea (N.B. implicarea) clientului

• Dezvolţi o înțelegere clară a contractării dintre client, coach și sponsor.
• Studiezi cadre cheie în coaching și modele pentru a clarifica scopurile și obiectivele.
• Îmbunătățeşti abilităţile de ascultare și adresare a întrebărilor în sesiuni de practică cu
feedback direct.
• Începi dezvoltarea propriului cadru unic, personal de coaching.
• Îți clarifici principiile etice și standardele profesionale.
• Stabileşti relaţii de coaching între participanţi pentru a promova practica în coaching.
2.

Cuprinsurile: Aprofundarea înțelegerii

• Înveți cum să utilizezi abilități de consultanță într-un context de coaching.
• Utilizezi sisteme de gândire ca un mijloc de a înțelege contextul clientului.
• Evaluezi nevoile de dezvoltare și emoționale ale clientului tău.
• Clarifici limitele personale ale practicii tale în coaching.
• Explorezi natura schimbărilor personale și profesionale.
• Experimentezi practica supervizată în coaching.
• Devii atent la informația explicită și tacită și la impactul acesteia asupra a ceea ce rezultă din
coaching.
• Realizezi verificări intermediare cu clientul și sponsorul.
• Angrenezi instrumente de coaching focalizate pe soluţii pentru a obține dezideratele
clientului.

Orar
09.30 – 17.00 în fiecare zi
Apă, cafea și masa de prânz vor
fi furnizate în fiecare zi.
Preţ
18 600 LEI + T.V.A.
14 600 LEI + T.V.A., dacă plata
este efectuată înainte de data de
5 iunie, 2018
7 900 LEI + T.V.A., dacă plata
este efectuată înainte de data de
22 mai, 2018
*preț în 5 rate, 1680 lei/lună + TVA
Accesul în platforma de e-learning
a Programului este posibil în 48 de
ore după semnarea contractului.
Îndrumarea pt Acreditarea EMCC
este inclusă.

Pentru a vorbi despre detaliile programelor noastre și cum îți putem fi de folos, te rugăm să îl contactezi pe:
Cristian Tudoran, Tel: +40 723 166868 email: cristian.tudoran@aoec.com
Academy of Executive Coaching, 8 Northumberland Avenue, London WC2N 5BY
Asociația de Coaching Executiv și de Afaceri pentru dezvoltare sustenabilă – A.C.E.A.

www.aoec.com
www.aoec.ro

Practitioner Diploma in Executive Coaching
Acreditat de:
ICF ACSTH, EMCC nivel Practitioner, Curs recunoscut A.C.

3.

Încheierile: Evaluarea de succes și Finalizarea

• Înțelegi cum propria ta experiență organizațională influențează modul abordării.
• Discuți și practici coachingul pe o varietate de situaţii de afaceri frecvente, cum ar fi:
-

Alinierea scopurilor dintre indivizi, echipe și organizații
Tranziția carierei
Surmontarea relaţiilor deficitare sau ineficiente cu colegii
Planificarea efectivă a acțiunii/lor

• Oferi feedback organizației într-un mod care respectă confidențialitatea clientului.
• Administrezi "psihologia încheierii" furnizând finalizarea sănătoasă pentru client, coach și
sponsor.
Obținerea Calificării tale în Coaching
Programul “Diploma Practitioner” este un curs recunoscut de A.C. și este acreditat de:
• Middlesex University
• European Mentoring and Coaching Council
• International Coach Federation – provides 60 accredited coach training hours (ACSTH)
Procesul de învățare include:
1. Participarea la cele 3 module şi la evaluarea (LACD) din cadrul programului.
2. Două tutoriale individuale de coaching pe parcurs pentru a fixa învățarea personală.
3. Participarea la 6 discuții de grup (3 conduse de tutor) prin internet după fiecare modul
pentru a aprofunda înțelegerea fiecăruia.
4. Completarea programului on-line pentru a susține și dezvolta şi mai mult procesul de
învățare continuă.
5. Practicarea coachingului cu un minim de 2 clienți pe durata programului.
6. Participarea cu succes și finalizarea lucrărilor din cadrul Live Action Coaching Day evaluarea finală.
Live Action Coaching Day – Ziua pentru evalurea finală în coaching
(Evaluare, Închidere program și Evoluţie în continuare):
1. Prezentarea cadrului și dezvoltarea Modelului personal de coaching.
2. Eseu reflectiv al parcursului tău de învățare personală.
3. Demonstrație de coaching “în direct”.
4. Recomandare pentru studiu individual în viitor.

Procedura de rezervare
Te rugăm completează
Formularul de înscriere aflat la:
www.aoec.ro/doc/inscriere-diploma.doc
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Orar
09.30 – 17.00 în fiecare zi
Apă, cafea și masa de prânz vor
fi furnizate în fiecare zi.
Preţ
18 600 LEI + T.V.A.
14 600 LEI + T.V.A., dacă plata
este efectuată înainte de data de
5 iunie, 2018

Absolvirea programului "Diploma Practitioner" îți oferă evaluarea gratuită pentru programul
"Advanced Diploma Practitioner in Executive Coaching". Aceasta are forma unei evaluări
detaliate a competenței de coaching care va conduce la un plan de învățare robust.

7 900 LEI + T.V.A., dacă plata
este efectuată înainte de data de
22 mai, 2018
*preț în 5 rate, 1680 lei/lună + TVA

Condițiile de intrare
Practică substanţială în dezvoltarea oamenilor, experienţă în management, training, consiliere
sau consultanţă.

Accesul în platforma de e-learning
a Programului este posibil în 48 de
ore după semnarea contractului.

Locul de desfăşurare
Bucureşti (locaţia va fi anunţată participanţilor ulterior înscrierii)

Îndrumarea pt Acreditarea EMCC
este inclusă.

Coach Tutors
Octavian ALALIŢEI
Cristian TUDORAN, Coaching Supervisor
(poți vizita http://www.aoec.ro/dinec/prezentare-facilitatori pentru informaţii despre tutori)

Pentru a vorbi despre detaliile programelor noastre și cum îți putem fi de folos, te rugăm să îl contactezi pe:
Cristian Tudoran, Tel: +40 723 166868 email: cristian.tudoran@aoec.com
Academy of Executive Coaching, 8 Northumberland Avenue, London WC2N 5BY
Asociația de Coaching Executiv și de Afaceri pentru dezvoltare sustenabilă – A.C.E.A.

www.aoec.com
www.aoec.ro

