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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!
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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 ?
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väljaõpe Nelijärvel mai 2015
Maikuu on rahvusvaheline coachingu kuu. Seoses sellega olen ka
mina olnud
mitmetel viisidel just coachinguga lähedalt
seotud. Üks olulisi sündmusi oli
superviisorite ja coachide
väljaõppe sessioon Nelijärvel. Kuna ISCI-s õpib praegu juba
kaks
lendu,
siis
otsustasime
luua
traditsiooni
ühissessiooniks, mis pakub osalejatele mitmekesiseid
võimalusi. Saime kogeda tööd suures grupis ja väikestes
gruppides. Oli äärmiselt sügav, tähenduslik ja elamuslik
sessioon. Olen tänulik, et saan olla õppejõuks niivõrd
küpsetele ja lahedatele inimestele.

