CERTIFICERING
I PROTREPTIK
Du er leder og vil certificeres i et professionelt samtaleredskab indenfor ledelsespraktikken i forhold til rådgivende og
coachende processer.

STARTDATO
Efter aftale.
VARIGHED
Samlet set 12 hele dage.

Den protreptiske praksis har i de senere år fundet vej ind i flere offentlige organisationer samt i det private erhvervsliv som et alternativ
og supplement til bl.a. coaching.
Protreptik var et program på de græske ledelsesakademier i det antikke Grækenland, drevet af filosoffer som Aristoteles, og af retorikere
som Isokrates og svarer til, hvad vi i dag ville kalde for en master for
topledere.

STED
Undervisningen er hos os på Strandvejen 60 i Hellerup. Ønskes parkering,
kan du let hente en gratis dagbillet i
receptionen.

HVAD KAN DU BRUGE EN CERTIFICERING TIL?
Som en filosofisk inspireret samtaleform og metode har protreptikken støt og roligt udviklet sig som en kunst, disciplin og som et decideret professionelt samtaleredskab indenfor ledelsespraktikken og
i bredere forstand som inspiration og tillæg indenfor terapeutiske,
coachende og rådgivende processer. Du vil blive trænet i den protreptiske teori med dertilhørende litteratur og i form af:

UDDANNELSESDESIGN
Individuel undervisning, træning og
supervision efter aftale og deltagelse
på kursusforløb.

•
•

Principper & greb
Centrale begreber

Du vil også blive trænet i at skulle gå til en endelig praktisk eksamen.
HVORDAN FOREGÅR DIN CERTIFICERING?
Hos os bliver du individuelt certificeret i Protreptik. Forløbet strækker
sig over 2 - 6 måneder efter aftale. Som en del af processen vil der
dels være holdundervisning inkl. træning samt individuel træning, supervision og tilpasset undervisning.
DU FÅR
• Personligt tilrettelagt undervisning og træningsforløb
• Faglitteratur
• Certificering i Protreptik
UDDANNELSESANSVARLIG
Kim Gørtz Tlf: 2466 4078 Mail: kg@copenhagencoaching.dk

PRIS
70.000,- ekskl. moms.

Eksamen med Copenhagen Coaching
Center - konsulent og ekstern censor.
HAR DU SPØRGSMÅL
Ring eller skriv til os på:
info@copenhagencoaching.dk.
Alternativt kontakt udannelsesansvarlige.
EFTER CERTIFICERING
Tidligere deltagere har været interesseret i:
• Masterclass i Filosofisk Coaching
• Executive ledelsessparring

KONTAKT OS
Tlf: 39 20 10 20
info@copenhagencoaching.dk
COPENHAGEN COACHING CENTER
Blegdamsvej 104A, 2100 Østerbro

