
Coachende kommunikation   

 
Har du brug for at give din kommunikation et positivt løft? 
Vil du lære at kunsten at kommunikere coachende? 
Ønsker du at skabe forandring og udvikling i forhold til dig selv og andre? 
 
Så deltag i dette spændende coachkursus, der henvender sig til dig, som arbejder med  
kommunikation og rådgivning, og som ønsker at lære nogle spændende og effektive coachværktøjer at kende. 
Værktøjer, som du efterfølgende straks kan tage i brug i din daglige praksis i arbejdet med mennesker. 
 
Forventninger og udbytte 
Coaching adskiller sig på rigtig mange punkter fra den almindelige samtale, og du kan glæde dig til, at du med kom-
petencer i coaching også bliver endnu bedre til at: 
 

• motivere og skabe større trivsel og arbejdsglæde 

• løse problemer 

• opnå større forståelse for egne roller og styrker 

• håndtere forskellige daglige udfordringer og relationer 

• Skabe forandring og udvikling 

• Konkretisere mål, visioner, strategier og handlinger 

• Udvikle og udfordre egne kompetencer 
 
Coaching er en kommunikationsform, som ikke er en “snak om”, men en handling i relation til eller en refleksion 
over et relevant tema. En kommunikationsform, som sætter nye tanker i spil og skaber en form for bevægelse både 
på et adfærdsmæssigt, kognitivt og følelsesmæssigt plan. 
 
Indhold 
Undervisningen tager afsæt i både den systemiske og den kognitive teori. Axepts dygtige og engagerede undervisere 
vil med et glimt i øjet invitere dig og de øvrige deltagere ind et fantastisk læringsunivers med masser af gode og 
spændende oplevelser. 
  
Coachkurset består af 4 undervisningsdage. Dagene udgør samtidig første halvdel af del 1 på Axepts coachuddannel-
se. 
  
Ønsker du at styrke dine kompetencer yderligere inden for kommunikation og coaching efter afslutning af nærvæ-
rende coachkursus, har du mulighed for også at tage de resterende 4 dage af coachuddannelsens del 1 og afslutte 
med en eksamen i akademifaget ”Coaching i organisationer”, som udløser 10 ECTS-point. 
  
Efter del 1 er det muligt for dig at fortsætte på uddannelsens del 2 og her runde af med en eksamen i endnu et aka-
demifag ”Coaching og konflikthåndtering”, inden den afsluttende certificering som professionel coach. 
 
Hvornår 
Du kan finde de aktuelle datoer for kommende coachkurser her og du kan tilmelde dig her 
Alle undervisningsdage kl. 9.00—16.00 
 
Hvor 
Kurset udbydes i  Fredericia, København/Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg,   
 
Pris 
Kr. 9.900 ekskl. moms / kr. 12.375 inkl. moms. Forplejning er inkluderet i prisen. 
 
Yderligere info 
Ring på 40 30 14 95 eller send en mail til post@axept.dk 
Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside www.axept.dk  
 
 

                                                                    
            Til dig der vil videre 

 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0583/1026/2977/files/Indstik_efterar_2021_-_forar_2022_-_efterar_2022.pdf?v=1627292867
https://27gupe9eopmstp4y-58310262977.shopifypreview.com/products_preview?preview_key=410795c99630771f3f90b7786c0a83d8
https://27gupe9eopmstp4y-58310262977.shopifypreview.com/products_preview?preview_key=410795c99630771f3f90b7786c0a83d8
mailto:post@axept.dk
http://www.axept.dk

