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CLEAN LANGUAGE
I MODELOWANIE SYMBOLICZNE

Warsztaty dostarczające umiejętności pracy podstawowymi
narzędziami Clean w pracy jeden na jeden

 oraz wiedzę o filozofii i etyce Facylitatora Clean.

DLACZEGO WARTO?

Clean Coaching to metoda, która wykorzystuje naturalną
umiejętność myślenia metaforycznego.  Clean  Language  (tzw.
Czysty Język) to wyjątkowa forma pytań rozwojowych, która oparta
jest na całkowitym braku ingerencji w treść wypowiedzi naszego
rozmówcy (a w pracy coachingowej – Klienta).

Prowadząc dialog z metaforą osobistą rozmówcy  w  pełni
powstrzymujemy się od sugestii, interpretacji, założeń, domysłów
czy opinii. Naszym zadaniem jest towarzyszenie rozmówcy
w eksplorowaniu świata jego osobistego, metaforycznego
spostrzegania i rozumienia rzeczywistości.

Zapewniamy pełne bezpieczeństwo, prywatność i komfort
psychiczny,  ponieważ nie  musimy  nawet  wiedzieć,  o  czym  mówi
nasz rozmówca. W ten sposób pomagamy mu samodzielnie
odkrywać wewnętrzne znaczenie myśli, emocji, motywacji
i podejmowanych działań oraz zależności między nimi (modelować
jego własny pejzaż metaforyczny).

Facylitując  ten  proces  wspieramy  naszego  rozmówcę
w reorganizacji jego wewnętrznego świata a  w  konsekwencji
w zmianie sposobu myślenia, podejmowanych decyzji i działań.

KTO PROWADZI?

¤ Bogena Pieskiewicz – Trener, Mentor i Superwizor Clean. Uczennica
Davida Grove, która w 2010 roku sprowadziła metodę do Polski.  Prowadzi
szkolenia dla Facylitatorów Clean w języku francuskim (Francja, Kanada)
oraz  polskim.  Autorka  podręcznika  ‘Manuel  de  Clean  Coaching’
(książka  jest  w  trakcie  tłumaczenia  na  język  polski). Spośród innych
europejskich Trenerów Clean wyróżnia ją pedagogiczne podejście oparte
o  narzędzia  zebrane  w  „Clean  Set”  oraz  autorski  „Model  dwóch  półkul
myślenia”,  który  nadaje  strukturę zarówno sesji  indywidualnej,  jak  i  pracy
zespołowej.

¤ Bartosz Tymiński –  pierwszy  certyfikowany  w  Polsce  Trener  i  Mentor
Clean. Jest mentorem osób przed certyfikacją Clean. Stworzył model
pracy mentoringowej Clean. Wspierał opracowanie Ścieżki Nabywania
Kompetencji  Clean  Coaching  Polska,  w  tym nowych  programów szkoleń
certyfikacyjnych. Jest współtwórcą podejścia Clean Dynamics
integrującego w pracy z biznesem metody Clean, pracę z metaforą
i przestrzenią oraz rozwój kompetencji osobistych i organizacyjnych.
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CO? CZYLI WIĘCEJ O METODACH, KTÓRE POZNASZ JAK PRACUJEMY?

Specyfika szkoleń Clean polega na połączeniu dwóch
aspektów: doświadczaniu procesu facylitacji na sobie, jako
Klient oraz nauki facylitowania w duchu Clean.

Pierwszym krokiem zawsze jest przeżycie. Drugim – omówienie,
zaś trzecim – praktyka jako Facylitator z innymi Uczestnikami.

KOGO ZAPRASZAMY?

¤ Coachów oraz osoby zajmujące się zawodowo rozwojem
indywidualnym.

¤ Psychologów, pedagogów, terapeutów.

¤ Konsultantów HR i trenerów, którzy chcą rozszerzyć swój
warsztat pracy.

¤ Menedżerów,  którzy  chcą zdobyć nowe  narzędzia  pracy
z podwładnymi.

CLEAN LANGUAGE – DIALOG Z METAFORĄ OSOBISTĄ MODELOWANIE SYMBOLICZNE

Metafora  osobista  to  sposób,  w  jaki  Klient
postrzega daną sytuację, Odzwierciedla ona nie
tylko sposób rozumowania, uczucia i emocje,
preferencje w działaniu, ale również jego
światopogląd, wartości, stosunek do siebie,
do świata i do innych osób.

Zadaniem Facylitatora jest pomóc Klientowi
znaleźć metaforę,  która  mówi  mu  o  tym  jak
postrzega bieżącą sytuację nad którą chce
pracować.  Z  niej  klient  dostaje  wgląd  w  to,  o  co
mu naprawdę chodzi i jak może osiągnąć cel.

Celem Modelowania Symbolicznego jest
poznawanie własnego sposobu kodowania
rzeczywistości przy wyborze własnych
metafor. Facylitator pomaga Klientowi
rozwinąć jego metaforę w tzw. ‘pejzaż
metaforyczny’.

Transformacja w pejzażu metaforycznym
odzwierciedla się w pogłębieniu zrozumienia
i  chęci  wprowadzenia  zmian  z  metafory
w życie. Kiedy Klient odkrywa bogactwo
i    złożoność    swego   świata   wewnętrznego,

Jeśli metafora ujawnia jego ograniczenia to również zawiera
informacje, jak sobie z nimi poradzić. Rozwiązania, które
pojawiają się w metaforze, znajdują bezpośrednie przełożenie
na życie.

Clean Language jest techniką zadawania pytań, które odnoszą
się bezpośrednio do metafory Klienta.

pogłębia wiedzę o sobie samym, poznaje nowe możliwości
i  zmienia  pogląd  na  siebie  i  świat.  A  kiedy  korzysta
z potencjału ujawnionych zasobów, zmiana staje się
naturalną odpowiedzią w jego własnym systemie myślenia.
Ta nowatorska technika sprawia, że metafory Klienta
przekształcają się w dźwignie prowadzące do zmiany.



Wakacyjny Kurs Clean Coaching,  13–16.07.2017

cleancoaching.eu ● clean.coaching.polska@gmail.com

CO DOKŁADNIE? CZYLI PROGRAM WARSZTATÓW GDZIE I ZA ILE?

13-14.07.2017

Na  pierwszym  warsztacie  nauczysz  się i  doświadczysz
w jaki sposób eksplorować metaforę osobistą Klienta.

¤ Clean Language: Jak i dlaczego stosował go David Grove?

¤ 12 pytań Clean Language

¤ Składnia i operowanie głosem

¤ Rysowanie metaforycznych map

¤ Dialog z metaforą Klienta

¤ Zasady i etyka Facylitatora Clean

15-16.07.2017

Podczas drugiego warsztatu zdobędziesz umiejętność
wsparcia Klienta w modelowaniu jego pejzażu metaforycznego.

¤ Sesja Clean w świetle współpracy lewej i prawej półkuli
myślenia

¤ Wyjawienie metafory osobistej

¤ Kolejność pytań wg ALM – RTZ – IWE

¤ Rozwiniecie metafory w pejzaż metaforyczny

¤ Powiązanie rozwiązań metaforycznych z konkretnym
działaniem

Czas trwania: 13–16.07.2017 (4 dni), 10:00 do ok. 17:30
Od 9:30 zapraszamy na kawę, herbatę i owoceJ
Przerwa obiadowa: ok.13:30.

Miejsce: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
(niedaleko Dworca Zachodniego)

Cena:
Płatność do 31.05.2017 – 2.700,00 zł brutto
Płatność od 1.06.2017 do 19.06.2017 – 2.952,00 zł brutto
Płatność po 20.06.2017 – 3.444,00 zł brutto
Wystawiamy fakturę VAT.

Zgłoszenia:
clean.coaching.polska@gmail.com, DW: magda@robak.net.pl

W cenie otrzymujesz: materiały, zaświadczenie, napoje, owoce, ciastka.
Sam/a organizujesz: nocleg, obiad (z praktyki wychodzi, że zazwyczaj
zamawiamy posiłek z dowozem np. pierożki chińskie itp.).

Odwołanie Uczestniczenia: bezpłatnie do 10.06.2017, koszt 30% ceny do
25.06.2017, bez zwrotu wpłaty: po 25.06.2017.

Po spotkaniu otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu warsztatów. Jeśli chcesz domknąć kurs i otrzymać 'Zaświadczenia o ukończeniu kursu Praktyk Clean
Coaching:  Specjalizacja  indywidualna'  potrzebujesz:  (1)  mieć ukończony  kurs  lub  warsztat  coachingowy  (min.  14h),  (2)  skorzystać z  4  godzin  mentoringu
(osobistego lub Skype) wliczonych w cenę kursu, (3) uczestniczyć w trzecim zjeździe „Praktyka i ewaluacja”, którego termin wspólnie z grupą ustalimy (jesień
2017).


