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Föreläsningar
och  diskussioner

 

Träning  på
coaching  med
handledning

genom  "break-

out  sessions" 

 

Online  utbildning  

i  realtid

Coachande
Ledarskap

 

Kommer  du  att  leda  på
distans  och/eller

vill  skapa  engagemang  och
autonomi?



Leder  i  vardagen  och  eller . . .

Som  vill  träna  på  coaching  på
distans  och  eller . . .

Som  vill  utvecklas  men  inte
kan  gå  en  traditionell
utbildning  just  nu

 

Den  här  utbildningen

vänder  sig  till  dig  som :

 

 

 
Att  förflytta  människor  i  tanke  och  känsla
är  första  steget  till  förändring  och
utveckling  och  det  gör  du  enklast  och
effektivast  genom  att  ställa  frågor .  Frågor
kan  starta  motivation ,  minska
missförstånd  och  öka  samförstånd ,  vidga
perspektiv  och  skapa  fokus  och
framåtriktning .  

 

Efter  avslutad  utbildning  kan  du  genom
enkel  struktur  ha  fokus  på  samtalet .  Du
kommer  också  att  ha  vässat  både
lyssnande  och  dina  frågor .  Du  kommer  att
med  enkelhet  kunna  coacha  på  distans
och  i  fysiska  möten .  Ha  ett  mer
resultatstyrt  och  engagerande  ledarskap .

 

M3  –  My  Business ,  Målande ,

Motiverande
Struktur  för  samtalet  –  Nuläge ,

Önskat  resultat ,  Hinder  och  Resurser
Att  vara  i  synk ,  relationens  betydelse
för  resultatet
Aktivt  lyssnande
Kraftfulla  förhållningssätt
När  coachar  man  och  när  gör  man
det  inte

4  sessioner  à  4h  med  2h  uppföljning
En  egen  coaching  av  Lotta  Bengtsson
Träning  på  coaching  md  handledning
i  "klassrummet" i  mindre  grupper  sk
"Break-outs"

 

 

 

Coaching  är  också  en  viktig

grundbult ,  ett  fundament  i  den

lärande  kulturen .

 
Du  får  träna :

 

Utbildningen  görs  företagsinternt  och
med  minst  4  deltagare  och  max  12 .

 

Upplägg
 

 

Vi  arbetar  via  plattformen  Zoom
 

Investering  per  gruppstorlek  och
deltagare :

4  deltagare  7900 , -/deltagare
5-8  deltagare  7100 , -/deltagare
9-12  deltagare  6700 , -/deltagare
 

 

www .flowpartner .se  

Lotta  Bengtsson ,  lotta@flowpartner .se
Telefon :  0709-454702
 

 

 

 

Frågor  är  magiska ,  om  man  vet  hur
man  använder  dem .

 


