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Certifieringsutbildning ACC/PCC
Diplomerad/certifierad coach på ACC-nivå utgör grundutbildningen inom professionell coaching.
Kvalitetsmedvetna coacher vill så snart som möjligt
fördjupa sin coachkompetens och fortbilda sig för
certifiering på ACC/PCC-nivå. Givetvis kan du gå
utbildningen även om du inte siktar på en internationell
certifiering, men känner att du vill växa ytterligare som
coach och människa.
Fortbildningen ger en fördjupning av ICF:s samtliga 11 kärnkompetenser samt i metoder. Den är också en utvecklingsresa som leder till en
större personlig mognad. Utbildningen är upplevelsebaserad med
mycket övningar. En del övningar är för egen insikt och utveckling, de
flesta kan användas vidare direkt i klientarbetet.
Det här är en del av det du får uppleva i utbildningen:
•
Ditt autentiska jag tydliggörs genom dina drömmar, visioner,
värderingar och talanger
•
Du ökar medvetenheten om dina styrkor och upptäcker vilken
dramatisk skillnad det gör i din coaching och övriga livet
•
Du tydliggör dina talanger och förmågor som gör coachingen lätt
och samtidigt mycket kraftfull
•
Du lär dig spela på och använda hela ditt känsloregister, vilket
gör dig mer hel som person
•
Du upptäcker vad det innebär att leva det coachande
förhållningssättet fullt ut
•
Du utvecklar din kreativitet och utforskar nya och gamla
coachverktyg som skapar genvägar i din coaching

MÅL
Målet med fortbildningen är att du som
deltagare har fördjupat dina kunskaper i
ICF:s alla 11 kärnkompetenser och, för
de som har detta syfte med
utbildningen, är redo för certifiering på
ACC- eller PCC-nivå.

METOD
All vår undervisning baseras på
aktionsinlärning. Deltagarna lär sig
främst genom träning, men också
genom korta teoripass,
gruppgenomgångar, feedback och
genom de andra gruppdeltagarnas
delade erfarenheter och kunnande.

INFORMATION
Är du intresserad och vill veta mer eller
anmäla dig direkt?
Kontakta oss,
Malmö: 040-30 68 60
Stockholm: 08-611 03 33
Mail: info@coachcompanion.se
www.coachcompanion.se

Vem vänder sig fortbildningen till?
Utbildningen är för dig som är diplomerad coach på grundnivå (ACC)
och som vill något av följande:

Du blir den du vill vara!

•
Certifiera dig på PCC-nivå, d v s kommer att ha minst 750
coachtimmar vid certifiering
•
Certifiera dig på ACC-nivå, dvs kommer att ha minst 100
coachtimmar vid certifiering
•
Fortbilda dig för att fördjupa din coachkompetens och få CCEU
•
Öka din personliga mognad
Christina Lagnelius
CEO
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Varför fortbildning?
Vad är CoachCompanion?
All utbildning är färskvara. Även om du upprätthåller din kompetens
genom att coacha klienter/medarbetare ger en fortbildning dig
ytterligare djup, insikter och förståelse för hur du kan förfina och
använda coachverktygen på ett än mer effektivt sätt - till glädje för
dina klienter och för dig själv. Att gå en fortbildning är annorlunda mot
en grundutbildning. Du och dina kurs- kamrater är redan professionella
coacher. Ni startar från en högre plattform och kan därför ta er
coaching många steg vidare under utbildningen.

Erfaren kursledning
Kursledaren Christina Lagnelius, grundare av CoachCompanion, är en
av de mest erfarna coacherna i Sverige. Hon gick sin första
coachutbildning 2000 (Coachville, USA) och har därefter vidareutbildat
sig kontinuerligt på den internationella coachmarknaden i New York,
London och Sverige. Christina har utbildat och diplomerat mer än 700
ICF- coacher och genomför nu för fjärde året fortbildning på PCC-nivå. I
utbildningen får du ta del av hennes kunnande och samlade erfarenhet.

Vi är ett företag som arbetar på ett
heltäckande sätt med professionell
coaching. Det innebär att
•
vi utbildar och certifierar inom
professionell coaching mot internationell
certifieringsstatus
•
vi utbildar i det coachande
ledarskapet och det coachande
förhållningssättet
•
vi genomför företagsinterna,
skräddarsydda insatser
•
vi förmedlar seniora,
internationellt certifierade/diplomerade,
coacher för coachuppdrag.

Mentorcoacher på PCC nivå är seniora coacher (Mentorcoaching gäller
för deltagare med syfte PCC-certifiering).
Så här tycker några av våra deltagare:
”Mina PCC-dagar, under ledning av Christina Lagnelius, har gett mig
nya verktyg och finslipat en del gamla. Den har fördjupat min kunskap
vad gäller kärnkompetenserna och gett mig ny energi. Jag har fått
vistats i en underbar grupp och härlig miljö. Det har funnits värme,
trygghet och tillit som lett till stor öppenhet inom gruppen. Coachingen
har fått en djupare dimension då vi coachat varandra i såväl glädje som
sorg och skratt har blandats med tårar. Denna utbildning har tagit min
coaching till en ännu högre nivå.”
Ann-Kristin Føsker, ACC certifierad coach
”Är nu drygt halvvägs på PCC-utbildningen. Det är svårt att koka ner
allt det vi får oss till livs, i ett lärande präglat av innerlighet,
utmaningar och insikter. För det är inte busenkelt att utforska sig själv
som verktyg. Men på CoachCompanions PCC- utbildning är det oerhört
lustfyllt!
För att citera en kollega på kursen; " Åh nej! Är det bara tre månader
kvar?!?!"
Micke Engberg Stockholm
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