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W maju 2022 roku minął kolejny okres
realizacji projektu BOOST. W ciągu
ostatniego roku partnerzy BOOST z
Portugalii, Hiszpanii, Belgii, Włoch, Grecji,
Polski, Irlandii i Turcji skutecznie
współpracowali nad opracowaniem i
udostępnieniem zasobów edukacyjnych
wspierających rozwój kompetencji
globalnych wśród kobiet w Europie. Teraz
dostępne na platformie MOOC - cieszymy
się, że możemy podzielić się tymi zasobami
z Europą!

To letnie wydanie to
kluczowe elementy
programu coachingu
BOOST oraz związane z
nim narzędzia coachingowe.
W czerwcu i lipcu tego roku
rozpoczniemy w każdym
kraju partnerskim
indywidualne cykle
coachingowe z udziałem
kobiet w trudnej sytuacji
oraz profesjonalistów w celu
przetestowania i
skorzystania z programu
coachingowego.

PROGRAM COACHINGU BOOST
Po miesiącach opracowywania programu coachingowego i po spotkaniu partnerów
w Brukseli jesteśmy gotowi do rozpoczęcia pilotażu i testowania wszystkich stadiów
programu coachingowego.

Wprowadzenie

Sesje
coachingowe

Ewaluacja

Program coachingu i zasoby BOOST
Ten wysokiej jakości zestaw narzędzi oferuje 30+ modeli i podejść coachingowych,
które są oparte na dowodach i praktyce.
•

•

Program coachingowy z 4
poziomami kompetencji skupiający
się na wymiarze osobistym,
interpersonalnym, kulturowym i
globalnym
Zestaw narzędzi do coachingu dla
każdego poziomu kompetencji, wraz
ze wskazówkami, winietami
coachingowymi, zaleceniami,
przykładami rozwiązań w schemacie
coachingu oraz instrukcjami krok po
kroku dla coacha.

•

•

Program coachingu BOOST
wspiera profesjonalistów w
udzielaniu wsparcia kobietom w
trudnej sytuacji życiowej w
zakresie postępu ich integracji
społecznej i ścieżki zawodowej
poprzez wykorzystanie
globalnych kompetencji w
radzeniu sobie z codziennymi
wyzwaniami.
Ten zestaw narzędzi można
wykorzystać w innych sektorach
oraz może wspierać podejście
oparte na samocochingu.

Sprawdź plaformę BOOST
do nauki online:
https://boost.erasmus.site/
Aby być na bieżąco z
projektem BOOST, warto
śledzić stronę projektu na
Facebooku:
https://www.facebook.com/b
oost.erasmus
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Zespół BOOST w pracy
Czwarte Międzynarodowe Spotkanie Partnerów:
27-28 kwiecień, 2022r.

W kwietniu 2022 roku odbyło się czwarte międzynarodowe spotkanie partnerskie w Brukseli. Był to
kolejny ważny kamień milowy w projekcie, ponieważ opuściliśmy etap opracowywania treści i weszliśmy
w cykl testowania. Był to również, dla niektórych partnerów, pierwszy raz, kiedy uczestniczyli w spotkaniu
partnerskim twarzą w twarz od początku pandemii.
Na spotkaniu omawialiśmy program coachingu BOOST, sprawdzaliśmy zasoby i finalizowaliśmy zaległe
kwestie. Partner Mindshift podzielił się wskazówkami i podpowiedziami, jak najlepiej wdrożyć cykle
coachingowe i wspierać kobiety, które zaangażują się w ten proces, w osiągnięciu ich konkretnego celu
osobistego lub zawodowego. Ustalono również datę końcowego spotkania partnerów i konferencji na 21
i 22 września br.
Jeśli chcielibyście uczestniczyć w etapie testowania i w szkoleniu, prosimy o kontakt z nami poprzez
nasze kanały mediów społecznościowych lub bezpośrednio z partnerem polskim, CWEP.
Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

BOOST jest realizowany przez następujące organizacje partnerskie:
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