Professionelle kompetencer
og faglig opkvalificering

Coaching og
konflikthåndtering
MED FOKUS PÅ 1:1 COACHING OG COACHING I TEAMS OG ORGANISATIONER

6 ugers jobrettet uddannelse der udløser 10 ECTSpoint. Godkendt på den nationale positivliste

Førende kognitivt uddannelsescenter
med over 25 års undervisningserfaring

Styrk din professionelle rolle
som coach og konfliktløser
Uddannelsen er til dig, der gerne vil arbejde professionelt med coaching
og konflikthåndtering. Du lærer effektive strategier og værktøjer som
gør dig i stand til at anvende kognitiv coaching til vejledning, behandling, formidling og undervisning. Du lærer at arbejde med: 1:1 coaching,
coaching i teams og coaching i organisationer.
Du bliver uddannet til at anvende kognitiv coaching som en samtalemetode, hvor kognitive principper danner rammen for samtalen mellem
dig som coach og din fokusperson, så fokuspersonen selv finder sine
egne løsninger på udfordringer og vælger egne veje til at nå sine mål.
Du lærer at arbejde metodisk, træffe bevidste valg og skabe positive
forandringer.

Uddannelsens indhold:

En uddannelse der giver dig teoretisk viden, færdigheder, kompetencer og redskaber fra kognitiv teori og metode, så du kan arbejde
med kognitiv coaching i forbindelse med vejledning, behandling,
formidling og undervisning og konflikthåndtering.

5 bonusdage: Styrk dine personlige kompetencer i
din professionelle rolle, inkl. ”2-dages certificering”
som kognitiv mentor”
Udover uddannelsens obligatoriske grundmoduler på 7 dage, som er eksamensgivende, kan du deltage på 5 bonusdage, hvor du forøger din selvindsigt
og forstærker din viden om, hvordan du styrker din professionelle rolle.

y Du opnår grundlæggende færdigheder i anerkendende og compassion-fokuseret kommunikation (2 dage)
y Du øger din bevidsthed omkring din egen faglighed og styrker, og
hvordan du anvender dine arbejdslivserfaringer i din professionelle rolle (1 dag)
y Du opnår certificering som kognitiv mentor (2 dage).
De 5 bonusdage Styrk dine personlige kompetencer i din professionelle
rolle, inkl. ”2-dages certificering” som kognitiv mentor, er ikke eksamensgivende. Der bliver udstedt et kursusbevis på, at man har gennemført undervisning og certificering.
Der er desuden mulighed for et karrierecheck i forhold til din videre jobsøgning.

Undervisning og tilrettelæggelse
Uddannelsen har et stærkt team af erfarne undervisere, som er teoretiske og
praktiske specialister på hver deres undervisningsområde.
Uddannelsen er et heltidsstudie og hører under 6-ugers jobrettet uddannelse og
undervisningsdagene er tilrettelagt varieret med workshops, teoretiske oplæg,
praktiske øvelser i grupper, oplevelsesbaseret læring og færdighedstræning.

Eksamen
Eksamen er en individuel, mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i en skriftlig opgave. Der udstedes eksamensbevis, og du får 10 ECTS-point ved afslutning
af uddannelsen.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Copenhagen Business Academy

Det siger tidligere deltagere om
Coaching og konflikthåndtering
”Jeg valgte Wattar Gruppen for deres fokus på det

4,7 stjerner på kurserforledige.com

kognitive. Jeg fik lært spændende metoder og
kommunikationsmodeller til at bruge i mit videre
arbejde. Jeg bruger en masse af de kompetencer,
jeg lærte. Super godt kursus som jeg helt klart vil
anbefale.”
Noor Mayassi, 2021

Praktiske oplysninger:
Adgangskrav
Der er krav til uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring for at blive
optaget. Du skal have:
y En relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse
y To års relevant erhvervserfaring.
Hvis du ikke umiddelbart opfylder ovenstående optagelseskrav, har du
måske oparbejdet andre kompetencer, der giver dig mulighed for at
deltage. Ring til os på 33 11 22 84 for at høre mere om dine muligheder
for en realkompetencevurdering.

Pris
Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på denne uddannelse og er blevet godkendt af din a-kasse eller dit jobcenter.
Coaching og konflikthåndtering hører under 6-ugers jobrettet uddannelse og udbydes i samarbejde med Copenhagen Business Academy.
Uddannelsen er godkendt på den landsdækkende og de regionale positivlister. Fagets akademikode er 8221.
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