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Drodzy Sympatycy Clean Coaching,

minął 2016 rok – kolejny rok istnienia metodologii pracy Davida Grove’a w Polsce. Rok, w którym bardzo dużo się wydarzyło.
Przed nami kolejne inicjatywy, zmiany i wyzwania i gorąco Was zapraszamy do udziału w nich.

W minionym roku:

· powstała Ścieżka Nabywania Kompetencji CCP, obejmująca także
działania wspierające stały rozwój kompetencji Facylitatorów;

· odbyła się druga w Polsce certyfikacja Facylitatorów – po raz
pierwszy w dwóch specjalizacjach: indywidualnej i zespołowej;

· odbyła się pierwsza certyfikacja mentorska i trenerska;

· rozwinęliśmy system metoringu także dla Facyliatorów (a nie tylko
Praktyków);

· wzrosła możliwość doświadczenia Clean Coaching w ramach
spotkań otwartych „Podróż z Metaforą Osobistą” i „Współpraca
z Metaforą” dzięki Facylitatorom, którzy zdobyli licencję na
prowadzenie warsztatów;

· dzięki Beacie Marciniak zrealizowaliśmy pierwsze webinarium Clean
prowadzone przez Bogenę Pieskiewicz.

Był to  także  rok  wydania  po  francusku  książki  Bogeny  „Manuel de clean coaching” – pierwszej książki, ktora prezentuje
autorski model dwóch półkul w powiazaniu z Clean Language.

Clean Coaching Polska zmienia się, rozwija i dojrzewa. Zarówno jako marka stworzona przez Bogenę Pieskiewicz, jak i jako
wspólnota ludzi zaangażowanych w rozwijanie Clean Coaching w Polsce, Francji, Kanadzie i USA:

· Bogena Pieskiewicz prowadzi szkolenia i superwizje we Francji, Kanadzie
i Polsce, czuwa nad rozwojem CCP oraz Facylitatorów Clean oraz stale
rozwija metodę;

· Beata Marciniak opiekuje się social media CCP, wspiera działania
promocyjne (m.in. czuwa nad organizacją webinarów), wprowadza Clean
do coachingu językowego i pracuje z Clean w USA;

· Magda Robak wspiera działania organizacyjne i rozwojowe CCP,
koordynuje działania osób wspierających CCP, rozwija szkolenia w ramach
kursów CCP oraz wprowadzających oraz opiekuje się wizualizacją marki;

· Joanna Sadowska-Buda kreuje możliwości rozprzestrzeniania wiedzy
o metodach Clean w środowiskach osób zajmujących się rozwojem
innych i wspiera działania promocyjne;

· Julian Czurko wspiera działania społecznościowe CCP, odpowiada za redakcję artykułów oraz rozwija współpracę
z organizacjami pozarządowymi;

· Bartek Tymiński czuwa nad Ścieżką Nabywania Kompetencji Clean Coaching Polska, realizacją i rozwojem szkoleń
w ramach kursów Clean Coaching oraz spójnością działań osób wspierających CCP;

Inni Facylitatorzy Clean także na co dzień pracują metodą, wspierając rozwój pojedynczych osób, zespołów i organizacji oraz
rozpowszechniając podejście Clean Coaching w ramach spotkań dla osób profesjonalnie zajmujących się rozwojem innych.
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Niezmiernie cieszy nas, że coraz częściej spotykamy osoby zajmujące się
wspieraniem rozwoju innych, które stosują metody Clean i chcą je lepiej
poznać. Dotyczy to coachów, trenerów, doradców, nauczycieli,
terapeutów a także osób związanych z podejściem projektowym.

Byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli się z Wami spotykać podczas
warsztatów i szkoleń oraz podzielić się naszą pasją oraz możliwościami,
jakie daje stosowanie Clean Coaching zarówno w pracy ‘jeden na jeden’,
jak i z zespołami.

Już w kwietniu 2017 uruchamiamy równolegle kursy Praktyk Clean
indywidualny i grupowy. Planujemy także intensywny kurs wakacyjny
a od września uruchomienie modułów interwizyjnych i superwizyjnych
dla osób pracujących z ludźmi.

Zachęcamy Was do kontaktu z nami, do dzielenia się Waszymi opiniami, spostrzeżeniami, a nade wszystko zachęcamy Was
do doskonalenia swoich umiejętności stosowania technik Clean. Służymy Wam szkoleniami, coachingiem, mentoringiem,
superwizją Waszej pracy, Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły i potrzeby.

Zapraszamy do wspólnych podróży i odkrywania J

Zespół Clean Core

Osoby, które w tej chwili aktywnie działają w ramach rozwoju Clean Coaching Polska to:
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Jak nas znajdziecie?

facebook:  Clean coaching oraz Clean Coaching Club

linkedIN:  Clean Coaching Polska

www: cleancoaching.eu

e-mail: clean.coaching.polska@gmail.com


