Stress Coach Uddannelsen
- Hvordan du lærer at mestre dit liv

Hvordan forhindrer vi, at engagerede, loyale og ansvarsbevidste
ledere og medarbejdere går ned
med stress? Det at mestre et liv,
hvor motivation skaber balance
i hverdagen, kræver udvikling af
bevidstheden om egne personlige
ressourcer og udfordringer.

FORMÅL

Formål

Udbytte

● At få vendt stress til energi og overskud
● At blive bevidst om stressorers betydning for dit og andres arbejdsliv
● At få større forståelse for din egen personlighedstype og for, hvordan du reagerer på
stress
● At få viden om forskellige personlighedstyper og om, hvordan andre reagerer i
pressede situationer
● At få træning i at takle stressede situationer hensigtsmæssigt

DU FÅR:
● Redskaber til at lære dig selv bedre at
kende
● Bevidsthed om, hvad der motiverer dig
og opmærksomhed på at undgå stress
● Viden om forskellige personlighedstyper
● Øvelse i at anvende enkle spørgeteknikker
for at afdække stressorer
● Indsigt i psykologiske forsvarsmekanismer
i forbindelse med forandring, der stresser
● Fokus på egen udvikling gennem coaching
● Viden om at vende stress til balance og
overskud

Målgruppe
Alle der ønsker at hjælpe sig selv og
andre med at opnå et inspirerende
og aktivt arbejdsliv uden stress.

DU LÆRER:
● At coache til forebyggelse af stress
● Hvordan du coacher stressede kolleger
og medarbejdere
● At coache dine kolleger til at integrere
nye handlemønstre
● At identiﬁcere skyggesider og håndtere
dem med bevidsthed
DU BLIVER:
● En del af en netværksgruppe

BESKRIVELSE:
8 Dage fordelt på 4 moduler á 2 dage

INTRODUKTION

MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3

MODUL 4
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Inden du starter på
Stress Coach Uddannelsen, har du online
udfyldt en enneagram
personproﬁl, som anvendes gennem uddannelsen for at give dig
og dine holdkolleger en
teoretisk begrebsramme
for forskellige persontyper.

Personlighed
og stress

Tegn på stress i
hverdagen

Bliv herre i
dit eget liv

Ledelse og Stress
coach kompetencer

● Enneagrammet

og personproﬁler
● Deﬁnition af stress
● Selvindsigt til forandring og vækst
● Coaching som redskab

● Stressorer/stress-

landkortet
● Balance i livet
● Personlighed og stress

● Stress-adfærd og

reaktionsmønstre

● Stress og og din per-

sonlige motivation
● Psykologiske forsvarsmekanismer
● Værdier og livsbalance
● Identitet og overbevisninger

● Tabu og stress
● Personlig coaching på

dine udviklingsveje
som stress coach
● Afslutning på Stress
Coach Uddannelsen
● Udlevering af diplomer

STRESSHÅNDTERING
En vigtig og efterspurgt kompetence på arbejdsmarkedet i dag er
Stresshåndtering. PS4 tilbyder på
denne uddannelse effektive modeller og redskaber til læring og træning
i forebyggelse og håndtering af stress
på arbejdspladser. En af de vigtigste
redskaber, som PS4 gennemgår og
træner kursisterne i at kunne anvende,
er coaching disciplinen, der er gennemgående på alle 4 moduler.

CASEBASERET UNDERVISNING OG TRÆNING

ERFARNE KONSULENTER FRA
KONSULENTHUSET PS4 A/S

Til hver samling vil deltagernes egen
hverdag være i centrum. Deltagerne
vil blive bevidste om at mestre balance
i hverdagen, hvor egne ressourcer og
udfordringer kommer i spil. Deltagerne
vil blive trænet til en coachende adfærd
til stresshåndtering.

Du vil møde kompetente og erfarne
konsulenter fra PS4, der til daglig arbejder professionelt med lederudvikling, stresshåndtering og coaching
af medarbejdere i større virksomheder og organisationer. Se mere på
www.ps4.dk. På uddannelsen inddrager konsulenterne altid deltagerne
til reﬂeksion, træning og udvikling
af kompetencer. PS4 konsulenterne
arbejder individuelt og i grupper med
kursisterne - og støtter den enkelte til
individuel kompetence udvikling med
professionel pædagogisk feedback i
hele forløbet.

Stress Coach Uddannelsen er for ledere og medarbejdere, der i deres hverdag
ønsker at tage et medansvar for forebyggelse af stress på arbejdspladsen.
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