Professionelle kompetencer
og faglig opkvalificering

Stress- og
Trivselsvejleder
6 ugers jobrettet uddannelse
Godkendt på de regionale positivlister

Førende kognitivt uddannelsescenter
med over 25 års undervisningserfaring

Lær om stress og trivsel med mindfulness på 7 dage
På uddannelsen Stress- og Trivselsvejleder lærer du at coache andre til
at få forståelse for stress, så de genfinder deres overskud og opnår en
god balance og trivsel i hverdagen.
y Du bliver en kompetent stress- og trivselsvejleder ved at lære den
kognitive metodes forståelsesmodeller og praktiske redskaber at kende
y Du får en solid forståelse for stressens psykologi og fysiologi
y Vi underviser i mindfulness, afspænding og enkle yogaøvelser, som er
effektive redskaber til at skabe ro og pauser i længere tid ad gangen, og
du lærer at anvende dem fleksibelt i din indsats som vejleder
y Du får viden om positiv psykologi, som giver retningslinjer til at opbygge
styrker
y Vi underviser i emnerne selvværd og robusthed, så du kan hjælpe mennesker til at nå deres mål, udnytte potentialer og mestre daglige
udfordringer
y Du får færdigheder til at opstille mål for den enkelte samtale og indsatsen som helhed, således at forandring muliggøres
y Du får viden om, hvordan man skaber et godt arbejdsmiljø med trivsel.

Kognitiv teori og
metode

Stress: forebyggelse
og redskaber

y Coaching

y Mindfulness

y Positiv psykologi

y Stressreduktion
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y Selvværd og

y Accept og værdier

selvomsorg

Psykisk arbejdsmiljø

y Hvad er et godt
arbejdsmiljø?
y Personlige rettigheder
y Arbejdsmiljø
lovgivning

Målgruppe
Uddannelsen som Stress- og Trivselsvejleder henvender sig dig, der
ønsker at lære hvordan du gennem samtaler sikrer trivsel og balance i
tilværelsen for dig selv og andre.
Denne uddannelse er til dig, der ønsker at opnå en udvidet forståelse for
stress, mindfulness og anvende den kognitive metode i din fremtidige
beskæftigelse.

Undervisning
Uddannelsen løber over 7 dage og er tilrettelagt varieret med workshops, teoretiske oplæg, praktiske øvelser i grupper, oplevelsesbaseret
læring og færdighedstræning.
Alt sammen ledet af dygtige og erfarne undervisere, som er teoretiske
og praktiske specialister på deres undervisningsområde, bl.a. psykologer
og psykoterapeuter.

Certifikat
Når du har færdiggjort uddannelsen, bliver du certificeret Stress- og
Trivselsvejleder fra Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter.

Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter, har tilbudt kognitive
uddannelser og kursusforløb i over 25 år. Faglig kvalitet,
deltagerlæring og kompetente undervisere udgør fundamentet
for vores uddannelser.
*lærerstyret undervisning *psykologer og fagspecialister *
* skemalagt undervisning * tydelige læringsmål *
* behageligt og professionelt kursussted med plads til alle *

Det siger tidligere deltagere om
Stress- og Trivselsvejleder

4,7 stjerner på kurserforledige.com

Meget lærerigt og
inspirerende ...

Godt struktureret og varierende undervisning

”Jeg har fået et godt indblik i hvordan vi selv, kollegaer og arbejdspladsen i fællesskab kan tage ansvar for at skabe trivsel i hverdagens
travlhed. Samtidig har jeg fået mod
på og gode værktøjer til at hjælpe
mennekser som rammes af stress.”
Karin, maj 2021

”God vekslen mellem teori og
øvelser. Har fået en masse brugbare værktøjer med i rygsækken.
Et lille homogent hold hvor alle
kom til orde og hvor vi havde
det sjovt med hinanden ... Betød
meget.”
Stine, september 2021

Praktiske oplysninger
Stress- og Trivselsvejleder hører under 6-ugers jobrettet uddannelse og
er godkendt på de regionale positivlister. Vi udbyder løbende uddannelsen, både som onlineforløb samt som fysiske forløb på landsplan.
Kontakt os på tlf. 33 11 22 84 for at få oplysninger om kommende holdstart, pris for uddannelsen samt oplysning om positivlistens kursuskode til uddannelsen.
.
Uddannelsen kan søges via Jobcenter eller A-kasse.
Vi rådgiver dig gerne, hvis du har spørgsmål.
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