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See eksamisessioon oli eriline – kevadest saadik oli koroona
muutnud palju üldist elu- ja olukorraldust. Ometigi oli meil
võimalus 13.juunil 2020.a. kaunis Õpetajate Majas oma
eksamitööd sooritada.
Mul on heameel, et maailm on rikkam 16 imelise superviisori,
coachi võrra.
Oli rõõm olla teile õppejõuks ja ise õppida sellel teekonnal.
Õpetades ju õpid kõige enam.
Palju õnne, kallid kolleegid!

Juhtimiskonverents
Minu aasta kokkuvõte ja rõõmu jagamine!
Aasta lõppes suurepäraselt – 3 aastat ettevalmistust sai
ahjusoojaks!
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lahendamine.

Samuti said osalejad endale „Coachingu kaardid. Väljakutse.
Õnnestumine.“
Viisin konverentsil läbi ka töötoa ca 250-le osalejale.
Uuel aastal tulevad käsiraamat ja coachingu kaardid ka müüki.
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Tere tulemast kolleegid!
Sellise tervituse sain öelda äsja lõpueksami sooritanutele
kaunis Jäneda mõisasaalis.
2,5 aastase teekonna ISCI ( http://www.isci.ee )
superviisori ja coachi väljaõppes lõpetas 3.lend.
Lõpetanuid olid tervitama tulnud eelmised lennud, äsja
alustanud 4.lend ja Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu
esindaja.
Pidu oli äge! Tuult tiibadesse!

ALGAS COACHI JA SUPERVIISORI
UUS VÄLJAÕPE

Milline rõõm oli avada eelmise aasta lõpus juba neljas ISCI
coachi ja superviisori väljaõpe! Soovijaid väljaõppesse oli
palju ja selle üle oli meil loomulikult väga hea meel. ANSE
standardid püstitavad kõrged nõuded väljaõppesse tulijatele ja
seda enam oli heameel, et soovijad olid valmis pingutama, et
saada meie juurde õppima. Paljud võtsid endale lisaks
eelsupervisiooni ja coachingut.
Ees on 2,5 aastat põnevat koosõppimist. Juba toimunu põhjal
võib öelda, et meil on suurepärased õppijad
Meie väljaõppes õppijad on huvitatud coacheedest. Kui Sa tahad
coachingu kogemust, siis anna teada:)
Mis on coaching ?

Pärnu Konverentsid: Koolitus
2016

Pärnu
Konverentsid:
Koolitus 2016
25.novembril käisin Koolituskonverentsil Juhtimise töötoas
jagamas mõtteid coachingu võimalustest ja trendidest. Näen
selgelt
kahte
suunda.
Ühelt
poolt
on
coaching

professionaliseerumas – coachid koonduvad ühingutesse,
väljaõpe muutub oluliseks. Teiselt poolt on coaching minemas
organisatsioonidesse sisse. Ühe paralleelina meenutab praegune
protsess mulle aega, millal 20 a tagasi alustasin koolitajana.
Tegin
noore
koolitajana
väga
palju
müügi
ja
teeninduskoolitusi. Ikka väga palju
Kuid millalgi see aeg
sai läbi…. Järjest enam hakkasid organisatsioonides
samalaadseid koolitusi tegema sisekoolitajad. Nii oli
mõistlikum ja soodsam organisatsioonile. Praegu on suurtes
ettevõtetes sisekoolitusosakonnad ja see on tavapärane
praktika. Samalaadset tendentsi näitavad värsked uuringud
maailmas coachingu kohta. Värske 2014.a
ICF ja HCI
organisatsioonisisese coachingu kasutamise uuring näitab, et
50% küsitletud organisatsioonidest kasutab sisemisi coach-e
ning 82% organisatsioonidest kasutavad juhid coachingu oskusi.

Tasuta
coachingu
koolitus! Kiirustage!

alane

Ilusat õppimise sügist kõikidele!
Mulle jäi silma üks coachingu kursus, mida teile soovitan.
Algus 5.oktoobril! https://www.coursera.org/course/coaching
Ma pole kindel, et kas ma ise seekord jõuan selles osaleda,
kuna tegelen oma doktoritöö lihvimisega ning olen hetkel väga
hõivatud. Kuid kui te saate selles osaleda, siis olen rõõmus
kui mulle ka tagasisidet jagate
Lisaks olete oodatud osalema 6.oktoobril Äripäeva Akadeemia
poolt korraldatud koolitusele “Coachingu alused juhile”.
http://akadeemia.aripaev.ee/?TrainingID=f6477c01-3cad-438f-a8a
5-d92f5854fdaf

Minu vahepealsed õppimised
Olen ennast värskendanud coachingu ja supervisiooni vallas
päris jõudsasti:) Augustis toimus Horvaatias Zadari Ülikoolis
supervisiooni ja coachingu konverents, kus ma koos
kolleegidega viisin läbi töötoa, mis jagas kogemusi
rahvusvahelisest coachide ja superviisorite grupist, kus olen
2008.aastast osalenud. Lisaks kaardistasime töötoas coachingu
ja supervisiooni meetodeid konfliktide lahendamiseks.
Septembris toimus Bulgaarias Sofia lähistel selle sama grupiga
kohtumine, kus vahetasime uusi meetodeid coachingust ja
supervisioonist ning lahendasime juhtumeid.

