Mentorcoachprogram
Skolcoachernas mentorcoachprogram är tänkt för dig som är coachutbildad och
vill certifiera dig hos ICF, International Coaching Federation, som Associated
Certified Coach, ACC, eller förnya din certifiering på denna nivå.
Vi skräddarsyr också mentorcoachprogram för dig som vill certifiera dig hos ICF
som Professional Certified coach, PCC, eller förnya din ICF-certifiering på denna
nivå.

Vad krävs för att bli ACC - Associated Certified Coach?

När du gått vår coachutbildning ”Professional Coach Training Program” eller
någon annan ackrediterad coachutbildning, kan du bygga på med
Skolcoachernas mentorcoachprogram och ta dig vidare till certifiering.
Följande krävs för att göra en ansökan hos ICF:
• 60 godkända utbildningstimmar
• 10 timmar mentorcoachning under minst en 3-månadersperiod
• Coach Knowledge Assessment test (CKA) – ett kunskapstest som görs
digitalt
• Ett inspelat, transkriberat coachsamtal

Vad är mentorcoachning?

Mentorcoachning utvecklar dig som coach. Du blir coachad på din coachning, det
vill säga på dina färdigheter som coach. Mentorcoachning stärker din roll som
coach och höjer kvaliteten på dina coachfärdigheter.
Vårt upplägg motsvarar ICF:s riktlinjer för mentorcoachning.

Skolcoachernas mentorcoachprogram ger dig
•
•
•

11 mentorcoachtimmar under minst en 3-månadersperiod
Kunskaper och råd kring hur du tillägnar dig de kunskaper som krävs för
att klara CKA
Feedback på coachsamtal

Upplägg Skolcoachernas mentorcoachprogram
•
•
•

4 mentorcoachtimmar i grupp, via fysiskt möte i Stockholm vid ett tillfälle
2 mentorcoachtimmar i grupp, via telefon/Skype vid två tillfällen
3 individuella coachsamtal/timmar, via telefon.

Vid ett tillfälle under programmet får du feedback på ett av dina inspelade
coachsamtal du får också muntlig feedback på din coachning under programmet.
Våra mentorcoacher har stor erfarenhet av att coacha och utbilda på PCC- och
MCC-nivå.

Kostnad

Mentorcoachprogram enligt ovan 8 900 SEK exkl. moms/deltagare

Anmälan

Gör en anmälan genom att mejla kontaktuppgifter till info@skolcoacherna.se

Övrigt

Certifieringen görs hos branschorganisationen ICF. Du ansöker via ACC ACSTH
path via ICF Globals hemsida:
www.coachfederation.org/icf-credential/acc-paths
Här finner du också information om kostnader och annan information. För allmän
information om certifiering läs mer på ICF svenska hemsida.
www.icfsverige.se/certifiering/acc-associate-certified-coach/
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