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Coach (LTC - Licence to coach minősítés)
A CoachOK Szakmai Szövetség rendes tagjai a Wiesner Edit, mestercoach, Lemma Coaching a
felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában 01
01-0269-06
06 szám alatt bejegyzett PLPL 3782 ill.
2013 szeptemberétől PL-8747
8747 számon akkreditált 100 órás coaching módszertani képzésén vettek
részt, valamint azt sikeres vizsgával zárták.
Az alapképzés 100 órája 100%--ban
ban coaching specifikus elméletet és módszertanokat közvetít. Az
ülésgyakorlatok élő helyzeteken alapulnak, ezért a képzés 50 órában önismereti élménynek is
tekinthető. A vizsga letételének feltétele minimum 20 ülésóra coach működés.
A vizsgafeltételek
gafeltételek mind az amerikai ICF, mind az európai EASC minősítő vizsgáinak feltételrendszerét
figyelembe veszik. A vizsga élő ülésgyakorlat, amelyben a Thomas J. Leonard által megfogalmazott
15 coach kompetencia meglétét
meglétét, valamint a képzésben oktatott módszertani
mód
elemek
alkalmazásának készségét ellenőrzi.
Az iskola és a szövetség is büszke a hallgatói által élt és a mindennapokban demonstrált tisztességen,
szakmai alázaton és az ügyfél céljainak maximális szem előtt tartásán alapuló coaching szemléletre.
szemléletre
A szövetség pártoló tagjai,, akik másutt legalább 100 órában végzett coachok, szakmai hátterükkel,
rendezvényi szereplésükkel bizonyították, hogy coachként osztoznak a rendes tagok szemléletében,
szakmai és emberi hozzáállásában.
A szövetség tagjai felé a folyamatos
olyamatos továbbképzés, önképzés elvét képviseli.

Szenior coach
Szenior coach minősítést azon tagjainak adományoz a szövetség, akik minimum 200 órányi alap és
továbbképzést mutatnak fel. Az alapképzés mellett más intézmények coach alapképzését a
szemléletii és módszertani színvonal miatt nem tekinti továbbképzésnek.
Továbbképzésként kifejezetten a tematikus ill. módszertani képzéseket (módszertani: NLP különböző
válfajai, TA, Családállítás, Pszichodráma képzés, Rajzelemzés, Integrál szemléleti továbbképzés,
továbbképzés
transzcendentális pszichológia, tematikus: appreciative inquiery, Actionlearning, Wordcafe,
Kollegiális tanácsadás, kifejezetten vezetői coaching, vezetőfejlesztő coach, teamcoaching,
családterápiás, természetgyógyászatból addiktológiai, kineziológiai ké
képzések,
pzések, EMDR képzés) jegyzi.
Továbbképzésre képzéseket tematikával előterjeszteni az egyes tagok tudnak
tudnak.
A szenior coach minősítés második feltétele: min. 600 ülésórányi
órányi leigazolt coaching ülés.
ülés
A szenior coach minősítés harmadik feltétele: min. 50 órányi egyéni és/vagy csoportos szakmai és
önismereti szupervízió.
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Szenior coach minősítés adományozható a megfelelő továbbképzési óraszám hiányában azoknak a
coach tagoknak, akik minimum 750 ülésórányi coaching üléssel rendelkeznek az alapképzés mellett.

Master coach minősítést azon tagjainak adományoz a CoachOK Szakmai Szövetség,
Szövetség akik minimum
300 órányi alap és továbbképzést mutatnak fel. Az alapképzés mellett más intézmények coach
alapképzését a szemléleti és módszertani színvonal miatt nem tekinti továbbképzésnek.
Továbbképzésként kifejezetten a tematikus ill. módszertani képzéseket (módszertani: NLP különböző
válfajai, TA, Családállítás, Pszichodráma képzés, Rajzelemzés, Integrál szemléleti továbbképzés,
transzcendentális pszichológia, tematikus: appreciative inquiery, Actionlearning, Wordcafe,
Kollegiális tanácsadás, kifejezetten vezetői coaching, vezetőfejlesztő coach, teamcoaching,
családterápiás, természetgyógyászatból addiktológiai, kineziológiai képzések, EMDR képzés) jegyzi.
Továbbképzésre képzéseket
épzéseket tematikával előterjeszteni az egyes tagok tudnak.
Egyes esetekben meglévő egyéb továbbképzési órák mellé továbbképzésként ismeri el a tematikus
szakmai programokon való részvételt is: pl. Coaching Határok Nélkül max. 50 órában.
A Master coach minősítés
nősítés második feltétele: min. 2000 ülésórányi
órányi leigazolt coaching ülés.
ülés
A Master
aster coach minősítés harmadik feltétele: min. 10 óra/év egyéni szakmai és önismereti
szupervízió.
Master coach minősítést a képzési óraszámok hiányában a szövetség azon coachoknak adományoz,
akik az alapképzés mellett min. 2500 ülésórányi leigazolt coaching ülést tudnak felmutatni.
Megjegyzés a coaching ülések leigazolásához
A CoachOK Szakmai Szövetsége a minősítésektitulusok adományozásához
zásához a fent meghatározott
szempontoknak megfelelően igazolt
igazolt, kizárólag az egyéni coaching üléseket fogadja el.
el A CoachOK
Szakmai Szövetség nem fogadja el a tréneri órákat teamcoachingként – ezért csoportos folyamatok
leigazolására nincs lehetőség.
Az ülések leigazolására használt ttáblázat
áblázat nyomtatott verzióját az egyéni coach számára a szövetség a
tagi dokumentációban őrzi.
A tagi dokumentáció tartalmazza:
-

a belépési nyilatkozatot
a képzési tanúsítvány(ok) másolatát
az üléseket leigazoló táblázatot

A szövetség elektronikusan tárolja CRM rendszerében a tagok minősítéseit, képzési csoportjaik
megkülönböztető jelét valamint tagi aktivitásukat (rendezvényeken való szereplés)
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