KOVISIOON
ja kovisioonisüsteemi loomine

KOVISIOON ON:

Group-coaching ehk kovisioon
Kolleegidevaheline grupi-coaching ehk kovisioon on formaat, kus

KOKKULEPITUD FORMAADI
ALUSEL

grupp sarnast tööd tegevaid inimesi kohtub regulaarselt
kokkulepitud aegadel. Nad analüüsivad ja lahendavad tööalaseid
olukordi ning õpivad üheskoos eesmärgiga toetada kõikide
osalejate isiklikku ja professionaalset arengut. Protsessi juhitakse

SAMA TÖÖD TEGEVATEST
PROFESSIONAALIDEST
KOOSNEVAS GRUPIS

kordamööda vastavalt kokkulepitud metoodikale ning osalejad
vastutavad kokkulepete toimimise eest, mis tagab turvalise
keskkonna oma rõõmude ja väljakutsete jagamiseks.
Kovisioon aitab võtta kasutusele kogu grupi potentsiaalsed
teadmised, kogemused ja oskused. Tarkust ei otsita väljaspoolt,

AUTONOOMNE REFLEKSIOONILE
SUUNATUD ÕPPIMISE PROTSESS

vaid võetakse kasutusele iga grupiliikme teadmised ja kogemused
ning kokkulepitud metoodika abil konstrueeritakse uusi taipamisi,
ideid ja lahendusi.
Organisatsiooni jaoks on kovisioon üks efektiivsemaid ja

EESMÄRGIGA SAADA ENDAST
TEADLIKUMAKS JA LEIDA
LAHENDUSI

kulusäästlikumaid

võimalusi

inimeste

ja

organisatsiooni

arenguks.
Kovisioon annab suurt kasu organisatsioonides, kus töötaja ise on
nö „töövahend“, st tema mõtted, tunded ja valikud avaldavad otsest

TÖÖGA SEOTUD PROBLEEMIDELE
JA VÄLJAKUTSETELE

mõju töö kvaliteedile ja tulemustele. Inimese teadlikkus endas
toimuvast ja selle mõjust on seotud tema tulemuslikkuse ja
heaoluga.
Kovisioonis osalemine avaldab mõju nii osalejatele isiklikult,
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tema koostööle kolleegidega kui ka organisatsioonile tervikuna.

Kovisioon ei ole üksiksündmus, vaid
professionaalse arengu protsess.
Kovisioonile võib mõelda, kui teid
kõnetavad küsimused:
Kuidas leida uusi vaatenurki,
lahendusi ja võimalusi üheskoos,
kiirelt ja efektiivselt?
Kuidas võtta paremini kasutusele
organisatsioonis olemasolevad
kogemused ja teadmised?
Kuidas vaidlemise, targutamise,
õpetamise, enesekaitsmise,
süüdistamise asemel õppida ja
lahendusi leida?
Kuidas üksteist toetada?
Kuidas üksteist inspireerida?

6 sammu kovisioonisüsteemi
loomiseks:

Kuidas ennetada läbipõlemist?

1. Ettevalmistus – töögrupi moodustamine.
2. Formaat ja mudel – et osalejad saaksid tuttavaks kovisiooni formaadiga ja
õpiks juhtumite lahendamist, on hea korraldada ühine koolitus.
3. Praktika – kovisioonigrupid alustavad praktikaga, osalejad võtavad vastutuse
ja arendavad oskusi.
4. Kokkuvõtted ja kokkulepped – eesmärgiks on reflekteerimine ja pidev
tagasiside (mis läks hästi ja mida saaks paremini). Lepitakse kokku
eesmärkides ja osalemistingimustes.
5. Kovisioonigrupi käivitamine – moodustatakse grupid, kes kohtuvad
regulaarselt.
6. Regulaarne protsessi ülevaatamine – ühe juhtumi soovituslik kestvus on
maksimaalselt 1 tund, et püsida fookuses. Väga oluline on enne kovisiooni
sõlmida põhjalikud omavahelised kokkulepped, kuhu tuleb kirja panna ka
osalejate

ootused

ja

vajadused.

Tähtis

on

samuti

lahti

seletada

konfidentsiaalsuse mõiste, et kõikidel osalejatel oleks ühine arusaam.
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