CERTIFIED PROGRESS
COACH®
ESPOOSSA 2021
COACHING & VALMENTAVA JOHTAJUUS | ITSETUNTEMUS
ITSENSÄ JOHTAMINEN |
ERILAISUUDEN YMMÄRTÄMINEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖN TUNTEMINEN

KENELLE?
Olet aidosti kiinnostunut itsesi kehittämisestä ja olet
valmis haastamaan itsesi. Aikaisempaa kokemusta
coachingista ei vaadita.
MISSÄ?
Koulutus järjestetään Espoon Keilaniemessä, Kehä I
länsipäässä. Metroyhteys Helsingin Kampista kestää
noin 15 minuuttia ja metroasemalta on matkaa 100m.
MILLOIN?
Seuraava avoin Certified Progress Coach® -koulutus
alkaa elokuussa 2021.
LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU
coachinginstituutti.fi

SUOMEN COACHING INSTITUUTTI SCI | COACHINGINSTITUUTTI.FI

Pääkouluttaja ja Mentor Coach | Liisa Lehtosalo-Iskanius
ICF Certified Coach – Professional Certified Coach (PCC)
Vieraileva kouluttaja | Sari Ajanko, Diversitas Oy
ICF Certified Coach – Professional Certified Coach (PCC)

Certified Progress Coach® -koulutusohjelman avulla opit tuntemaan itsesi esimiehenä ja saat
tarvitsemasi kyvyt olla aidosti läsnäoleva, valmentava johtaja ja coach. Hyvän itsetuntemuksen ja
läsnäolon kautta johdat itsesi ja alaisesi parempaan keskinäiseen vuorovaikutukseen. Valmentavana
johtajana oma jaksaminen, toisten ihmisten ymmärtäminen, keskustelemalla sparraaminen ja tavoitteita
kohti eteneminen helpottuvat.
Suunnattu etenkin työympäristön tarpeisiin
Esimiesten ja business coachien koulutusohjelma, jonka tavoitteena on avata uusia näkökulmia
yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden dynaamiseen kehittämiseen.
Välineet ihmislähtöiseen johtamiseen
Certified Progress Coach® -koulutusohjelman laajuus ja yksilöllinen ohjaus antavat sinulle vahvan
valmiuden toimia ammattimaisesti coachina tai soveltaa valmentavaa työotetta esimiestyössäsi.
International Coach Federation (ICF) on myöntänyt valmennusohjelmalle ACSTH-hyväksynnän (92
tuntia). Tämä antaa sinulle mahdollisuuden sertifioitua kansainvälisesti valmentajana. Noudatamme
ICF:n määrittämiä coachin ydintaitoja ja eettisiä ohjeita. Ohjelman aikana saat runsaasti toimivia ideoita
siitä, miten kehität yksilöä tai ryhmää. Käsittelemme myös lukuisia työelämään soveltuvia
kehittämismalleja ja -menetelmiä.
Ohjelma
Ennakkotehtävä vko 31/2021
Henkilökohtainen tapaaminen vko 32/2021
Lähipäivät 17. – 18.8.2021 I 14. – 16.9.2021 I 12. – 13.10.2021 I 16. – 17.11.2021 I 14. – 16.12.2021
Investoi itseesi
Ohjelman hinta on 4 350 € alv 0 % (5 394 € sis. alv 24 %) sisältäen opetuksen, oppimateriaalit,
yksilöllisen ohjauksen asiakastyön toteutuksessa ja seminaarikahvit. Pyynnöstä maksu voidaan
laskuttaa osissa. Jos samasta organisaatioista osallistuu useampi henkilö, pyydä tarjous!
Aikaisen ilmoittautujan hinta on 3 915 €, alv 0 % (4854,60 sis. alv 24 %) kun ilmoittaudut
31.5.2021 mennessä.
Ilmoittaudu
Osallistujamäärä on rajoitettu, joten varmista paikkasi heti! Ilmoittautumisen yhteydessä laskutetaan
150 € alv 0 % (186 € sis. alv 24 %) osana kurssimaksua.
Tarkemmat tiedot, ilmoittautumisen, ohjelman ja ehdot löydät kotisivuiltamme
coachinginstituutti.fi

Haluatko tietää lisää? Liisa Lehtosalo-Iskanius, 043 8200 251, liisa@coachinginstituutti.fi

