Coachutbildning för pedagoger
Detta är en coachutbildning anpassad till skolans värld. Här får du
de verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt
med coachning i skolan. Coachning innebär att synliggöra styrkor
och frigöra kraft för att nå önskade mål. När du coachar elever och
kollegor får du se människor växa.

Coacha dina kollegor och elever att nå sina mål
Utbildningen bidrar till att stärka och utveckla ett coachande
förhållningsätt och ledarskap som tar tillvara på individens inneboende
potential och unika resurser. I utbildningen tränas
du i att använda coachning som verktyg i olika samtal, såväl kollegiala
som elevsamtal samt både individuellt och i grupp. Utbildningen ger
nycklar till att utveckla och stärka det kollegiala lärandet.
Detta är en utbildning för dig som är pedagog, skolledare, studie- och
yrkesvägledare i skolan eller har annan roll i skolan.

Både teoretisk förankring och praktiska övningar

Vi varvar teori och aktuell forskning om coachning med praktisk träning i
form av coachövningar som är anpassade till skolsituationer. Vår
utbildning ger dig verktyg och metoder i de kärnkompetenser som ICF
(International Coaching Federation) tagit fram kring coachning.
Diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Du får
kontinuerlig återkoppling från våra utbildare för att öka din trygghet i
coachrollen.

Utbildningens upplägg och innehåll
Grundutbildningen är fyra dagar, fördjupningsutbildningen ytterligare fyra
dagar. Välj mellan att gå en utbildning i taget eller båda i en följd. Du
coachar, reflekterar och läser litteratur mellan tillfällena. Efter åtta dagars
utbildning blir du diplomerad coach.
Utbildningen är ackrediterad enligt ICF vilket innebär att den är godkänd
enligt deras kvalitetskrav. Utbildningen har en tydlig koppling till skolans
miljö, våra utbildare är erfarna lärare och certifierade coacher med lång
erfarenhet av skola och coachning.

I både grund- och fördjupningsutbildningen ingår coachsamtal för att du
ska få uppleva coachning.
Grundutbildning 4 dagar
Digitalt under våren 2021 under hösten på plats i
Stockholm, Malmö och Göteborg
Coachning – ett verktyg för skolan
• Coachning, när, varför, hur?
• Coachande skolkultur
• Kollegialt lärande genom coachning
Skapa grunden för coachning
• Etiska regler och professionell standard
• Skapa förtroende och tillit
• Coachningsnärvaro
Coachverktyg och coachfärdigheter
• Aktivt lyssnande
• Kraftfulla frågor
• Mål som motiverar
• Stimulera till handling och lärande
• Ge feedback
Fördjupningsutbildning 4 dagar
Stockholm
Fördjupning av coachverktyg och coachfärdigheter
• Utforma handlingar
• Utmana – att komma till kärnan – få resultat
• Ansvarstagande och hantera framsteg
Coachning anpassad till skolans värld
• Situationsanpassad coachning
• Lektionsobservationer
Grupp- och teamcoachning
• Rollen som gruppcoach
• Träna färdigheterna vid gruppcoachning
Coachande feedback
• Modeller och verktyg för att ge feedback
Min coachstil
• Min roll som coach
• Mina styrkor och utmaningar
• Min verktygslåda

Avgift

Grundutbildningen fyra dagar, avgift 15 000 kr exklusive moms,
fördjupningsutbildningen fyra dagar 15 000 kr exklusive moms. Välj
mellan att gå en utbildning i taget eller båda i en följd. Går du båda i en
följd blir avgiften 28 000 kr exklusive moms. I både grund- och
fördjupningsutbildningen ingår två coachsamtal med en professionell
coach.
Utbildningen ges också som uppdragsutbildning och skräddarsys
efter er verksamhets behov.

Om Skolcoacherna
Vi har lång erfarenhet av att utbilda i coachning i skolans värld, allt ifrån
kortare seminarier till längre coachutbildningar På uppdrag av många
kommuner, exempelvis
utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och i Sollentuna kommun, har
vi utbildat deras
interna lärarcoacher.
I flera regeringsuppdrag har vi ansvarat för coachinsatser där vi både
coachar samt utbildar i coachning. I dag ansvarar vi för coachinsatsen
inom Skolverkets projekt
”Samverkan för bästa skola” och inom ”Nyanländas lärande”.
Vi har skrivit böcker i ämnet coachning. Anna-Karin Arenius som är
utbildningsansvarig på Skolcoacherna har utvecklat sin magisteruppsats
till en bok: “Coachning - ett verktyg för skolan” som ingår som litteratur
på flera av utbildningarna.
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