ERICKSON COACHING
KURSÅRKALENDER 2018
Videregående kurs/ ICF Continuing Coach Education (cce)
Minikurs for inspirasjon og fakta
(Jan Georg Kristiansen, ICF MCC)
Mandager: kl. 17:00-19:30 /Tirsdager: 08:1510:45 (0-2 cce). Ullernschausséen 119/117

Erickson Alumni nettverkstreff
(rullerende foredragsholdere)
Foreløpige datoer faglig/sosialt: (0-2 cce)
•
2018: kvelder 8/3, 23/5, 27/9, 15/11

Team Coaching
(Kristiansen/Lebedeva)
Uke 46, 2018: (14 cce (10 core))
•
Tor 15/11, fre 16/11, Lør 17/11 (3 dg)

NOK 0,-

Selvkost pluss prinsipp

NOK 10.900,-

Påmelding: Helst email senest fredagen før
Rabatter: Ja
2,5 timer faglig om hvordan coachposisjon
bygger trivsel i samtaler for deg og andre.
Hvordan utvikle coach-posisjon, ICF-coaching
og coachende væremåte? Om Ericksons
åpne kurs og utdanninger i coaching og
anerkjennende samtaler. Jan er medforfatter
"Coaching i skolen" & "Profesjonelle dialoger".

Påmelding: Webformular senest 3 dager før
Rabatter: Kursverter og medarrangører
Mulige foredragsholdere er: bl.a:
•
Marilyn Atkinson - Erickson grunnlegger
•
Anna Lebedeva - Erickson ansvar 15 land
•
Jan Georg Kristiansen - Erickson Nordic
•
Bernt Torgussen - Familiecoach og pastor
•
Petter Bakken - Global næringslivstrener
•
Kjetill Gunnarson – Global læringscoach

Påmelding: Webformular senest 30 dager før
Rabatter: Earlybird
•Strategisk planlegging og utvikling av team
•Utvikling av personlig kreativitet – dag-til-dag
•Kraften bak anerkjennende gruppesamtaler
•Ledelse av gruppeinnovasjon og dynamikk
• 4 spørsmålstyper bak coachende team
•Coache ulike typer team medlemmer
•Gi ditt team styrke og ferdigheter fremover!

Erickson Trainers Training M2

Studieteknikk- Lesing-Læringsglede

Erickson Trainers Training M1
(“Olympic holidays” Marilyn Atkinson)
Uke 18/19, 2018:Kypros (Pafos):(56 cce/5
core). Man 30/4 – Tirs. 8/5 (8 dager)

(Kristiansen)
TA KONTAKT FOR AVTALE

(“Olympic holidays” Marilyn Atkinson)
Uke 19, 2018: Kypros (Pafos:(0-22 cce/tbd
core) Tor.10/5 - Søn-13/5 (4 dager)

USD 1530 (price to be confirmed)

USD 675 (price to be confirmed)

NOK 4.900,-

Påmelding: Webformular senest 30 dager før
Rabatter: Se websider
For Trainers, Facilitators, Personal Coaches,
teachers, and others who want to masterfully
lead and inspire others. It combines the art
and elegance of powerful coaching
communication with outcome-focused
Ericksonian methods.
It creates transformations and developmental
breakthroughs for its participants.

Påmelding: Webformular senest 30 dager før
Rabatter: Earlybird
This course ties together many exciting
solution focused advances in designing
effective metaphors and stories. It will help
course participants to experientially recognize
key landmarks and metaphors for different
qualities of consciousness and awareness
through which their clients may be passing.

Påmelding: Webformular senest 14 dager før
Rabatter: Earlybird
Hvordan lykkes med skolesituasjonen - din
inspirasjon! Med læringscoach Kristiansen
jobber du med visjon, identitet, mål og
energier. Hukommelse. Lesehastighet (også
for de med litt lese og skrivevansker). Troen
på at du lykkes. Notatteknikker. Knekke
fagbøker. Mot eksamen, best når det virkelig
gjelder.

Hjemmeseier i foreldrerollen

Coaching for Salgsledere

Hurtiglesing

(Bernt Torgussen)
TA KONTAKT FOR AVTALE

(Petter Bakken)
TA KONTAKT FOR AVTALE

(Kjetill Gunnarson)
TA KONTAKT FOR AVTALE

NOK 4.900,-

NOK 4.900,-

NOK 4.900,-

Påmelding: Webformular senest 14 dager før
Rabatter: Earlybird
"Når du vil noe mer".
La oss innse det; Lykkelige familier blir ikke til
av seg selv. Livet er blitt mer komplisert og vi
sliter med prioriteringsklemma. Her er verktøy
for personlig vekst, utvikling av foreldrerollen,
og parforholdet. Hvordan jobbe med grensesetting, barneoppdragelse og kjærlighet?

Påmelding: Webformular senest 14 dager før
Rabatter: Earlybird
Erfaringsbasert kurs i salgscoaching fra en av
HPs mest erfarne globale salgstrenere (27 år
med salg og markedsføring). Varierte modeller
med noe casearbeide. Hvordan er hverdagen
for salgslederen? Hvordan motivere sine
selgerteam, og samtidig oppnå salgsmålene?
Hvordan stå i coachposisjon i salgsøyeblikket?

Påmelding: Webformular senest 14 dager før
Rabatter: Earlybird
Hvordan mangedoble egen lesehastighet?
Kjetills rangering som global nr 2 i hurtiglesing
har stått siden 1987 (Book of Mental World
Records, Tony Buzan 3 ed. 2005). Kjetill har
holdt læringskurs siden 1986 og jobbet med
globale læringsstrategier i HP siden 2002.
Hvordan øke lesehastigheten år etter år?

Sertifiseringer Coach Mastery ICF (ACC, PCC, Privatist)
ICF ACTP Sertifisering (Modul 5)
5K: Uke 42 2018 til uke 15, 2019
Info-møter:21/3-‘18 + 26/9-‘18.
6 mnd. dedikert mentorcoach
5L: Uke TBD, 2019 til uke 9,
2020 Info-møter: _/__-17, __/_18. 6 mnd. dedikert mentorcoach

(28 actp) 2017/18

Teleklasser (kl.07-0845) x 12: Start:
16/10-‘18, og hver 14’de dag 11
tirsdager (til april 2019). Tider Kommer.

ICF ACC Portefølje Program (77 cce)
Uke 6 til uke 15, 2018:
Torsdag 8/2. Start Portefølje
6 mnd. Dedikert mentorcoach

Teleklasser x 12: Start: høst
2019, 12 more sessions (TBD)

Pris: Modul 5 sertifisering (ACTP)

Modul 1 og Modul 2 TASC
+ mentorcoaching/ teleklasser
dager: 22/3, 24/5, 13/6
Modul 1 og Modul 2 TASC
+ mentorcoaching/ teleklasser
dager: våren 2019

NOK 37.400,- (obs.rabatt ved pakkekjøp)

Støtte til lederutvikling: Bedriftsinterne coach(ing) tilbud
Erickson Coachpool
Salg av coachtime pakker

Bedriftsinterne coachingkurs
(Erickson Trenerpool)

Bedriftsinterne programmer
Ferdighetsutvikling og lederutvikling

10+ coacher formidler pakker 20 - 200 timer

5+ trenere kurser 1-10 timer, 1-10 dager

Coachende væremåte, coachende lederstil

Vårt motto siden 1980:”Utvikling i verden en samtale om gangen”
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