INBJUDAN
Kurs i Coachande Förhållningssätt och Coachande Ledarskap
Kursledare Olle Anfelt
Örebro Volley ger åter våra partners en exklusiv möjlighet att utforska, utveckla och utmana
det egna förhållningssättet och ledarskapet.
Coaching har på sina håll fått en lite skamfilat rykte. Tyvärr säger vi, det finns så oerhört mycket
spännande tankar bakom coachingbegreppet.
Vi är övertygade om att coaching är framtidens pedagogik och förhållningssätt. Den här kursen tar
dig med på en resa som vi tror kommer beröra dig. Du får en unik chans att sätta dig in i coachingens
möjligheter, utmana dig själv lite i din syn på ledarskapet och ditt eget förhållningssätt.
Visst är det spännande att fundera på hur man kan komma längre i sin verksamhet och i sitt ledarskap, ja även som person? Kan coachingen ta oss längre, till nya lösningar, till nya höjder? Du kommer få utforska svaren.
Coach och kursledare är den erfarne Olle Anfelt. Olle har utbildat företagsledare, lärare, psykologer,
förbundskaptener m.fl. i coaching under många år och hjälper nu Örebro Volley som exklusiv föreläsare under vårens två kurstillfällen.
Syfte och mål
Att utforska coachingens grunder och möjligheter
Att utforska och utveckla ledarskapet/projektledarskapet/medarbetarskapet genom
att tillägna sig ett coachande förhållningssätt.
Att erhålla ett antal verktyg och träning i dessa som kan användas i vardagen
Att kunna verka med ett coachande förhållningssätt i olika situationer på såväl individsom gruppnivå.
Att kunna föra coachande samtal med medarbetare, kollegor och grupper.
Upplevelsebaserad pedagogik
Vi arbetar med upplevelsebaserad pedagogik. Teori varvas med praktik. Deltagaren får
rikligt med möjligheter att träna, testa verktyg och modeller samt utbyta tankar och
reflektioner med kollegor från andra verksamheter.
Upplägg och innehåll
Tredagars kurs uppdelat på två kursdagar, därefter mellanliggande träning och
efter ca sex veckor en tredje kursdag.
Datum under våren 2018
26-27 april och 1 juni
Investeringskostnad 15.900 kr + moms. (Kursbok, dokumentation, lunch och fika ingår i avgiften)
Frågor och anmälan sker till: malin.lake@orebrovolley.com. Mer information får du av Malin på 0706116131. Vill du få referenser från tidigare deltagare så ger Malin dig gärna några namn att kontakta.
Anmälan till Malin senast den 15 april. Men vänta inte för länge, max 16 deltagare.
(Vill ditt företag hellre genomföra denna kurs exklusivt internt för era ledare, hör av dig för en offert).

