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Velkomin í 
Framhaldsnám
7. tíma
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Að lenda í sér - horfa inná við 
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Eftirfylgni upptöku:
Aðilar sem voru ekki í síðasta tíma:

- Hvernig var að hlusta á tímann?
- Hvað stóð upp úr tímanum?
- Áhugavert? Lærdómur?
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Eftirfylgni heimavinna:

Aðal: Hópmarkþjálfun

Möguleikavíddin-Hræðsluvíddin
Skref í átt að maí 2021

Utanumhaldsblað
Samantektarblað
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Kafli 11 
Fyrstu atvinnusamtök 
markþjálfa
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     Coaching will become a universal language for all people, 
acting as a catalyst to ignite their lives in the direction of 
personal, cultural and hence, global fulfillment. 

Different people and professions. All vary in desire and 
purpose. Woven together they create the ever-evolving story 
of humanity.

Life is a tapestry. The possibility for coaching is that it 
becomes an integral thread in the daily routine of all walks of 
life. Imagine the vibrancy of this 
global tapestry with the many textures and hues are joined 
together with the common thread of coaching. 

A work of art begins with a dream and then 
a simple action…the thread! Come create the tapestry – the 
future of coaching and the world!        

(PPCA 1997)
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 Markþjálfun mun verða alþjóðlegt tungumál fyrir alla í 
heiminum, og virka sem hvati til að kveikja líf fólks í átt að 
persónulegum,menningarlegum og þar af leiðandi, alþjóðlegri 
uppgötvun.

Mismunandi fólk og störf. Sem eru öll sérstök varðandi þörf og 
tilgang. Samofin skapa þau sífellda þróunarsögu mannkyns. 

Lífið er veggteppi. Möguleikinn á þjálfun verður óaðskiljanlegur 
þráður í daglegri rútínu í gegnum alla lífsgönguna. Ímyndaðu 
þér lífsneista þess á heimsvísu með því að nota fjölda 
mismunandi áferðir og litatóna sem eru sameinuð saman við 
þræði markþjálfunar. 

Listaverkið hefst með draumi og svo með einfaldri aðgerð ... 
sem er þráðurinn! Komdu og búðu til veggteppið - framtíð 
markþjálfunar og heimsins!

(PPCA 1997)
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Gagnræður

1. Að búa til "ílát" 
2. Að setja sig í spor nemanda
3. Róttæk virðing
4. Einlægni
5. Að tala frá hjartanu
    Að tala frá höfðinu
6. Að hlusta djúpt
7. Að hægja á ferðinni
8. Að fresta ályktunum og fullvissu
9. Að þjálfa rannsóknaranda 
10. Að verða leikinn málsvari
11. Að viðurkenna þversögn mismunandi skoðana
12. Að fylgjast með athugandanum 
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Hverju skilar 
hópmarkþjálfun?
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HRÆÐSLUVÍDDIN MÖGULEIKAVÍDDIN

- +
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Æfingafélagar til 9. skipti 

Sigurjón & Imba
Sunnar Rós & Ingibjörg F

Gerður & Linda Björk
 Karen Ösp & Halldóra
Kristín & Inga Ragna
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Heimavinna
1) Nota Utanumhaldsblaðið
2) Nota Samantektarblaðið
3) Taka skref í átt að  - maí 2021
4) Prófa hópmarkþjálfun - 1 nýtt skipti
5) Lesa – kafla 12 – koma með eitt atriði

**********
Kafli 12: 
Allir koma með og lýsa því sem stóð upp úr kafla 12.
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