Certifierad Internationell
Team Coach
Detta är en avancerad träning som är tillgänglig för alla på nivå 1 certifierade ICC coacher och för alla
coacher som har motsvarande utbildning/certifiering via annan utbildningsorganisation än ICC.
Syfte med utbildningen
Coacher blir allt mer tillfrågade att coacha team inom företag. De behöver då annorlunda kompetenser än
vad individuella företagscoacher (Businesscoacher) har.
Förkunskaper
Utbildningen till Certifierad Internationell Team Coach är en av de tre specialistutbildningarna på steg 2 i
den 4-stegsutbildning som finns inom ICC. För att börja med utbildningarna på steg 2 fordras att man först
har en nivå 1 certifiering som International Coach.
Träningens upplägg och längd
Utbildningen till Team Coach utgörs av två internat med tillsammans 60 “contact hours” samt efterföljande
praktik (practicum). De 60 trainerledda timmarna är uppdelade på sex dagar, som görs före praktiken och
två certifieringsdagar efter det att praktiken är fullgjord. Certifieringsdagarna förläggs 4-6 månader efter
kursens start. Utbildningen är uppdelad i två delar. Den första delen på 30 “contact hours” rör tillämpningar
av Teamcoaching inom området “Business” medan 30 timmar fokuserar på teamcoaching utanför detta
område.
Träningens innehåll
På denna träning lär du dig:
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•
•
•
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Definitioner och struktur av teamcoaching inom företag
De mest betydande skillnaderna mellan teamcoaching och individuell coaching
Karaktärsdragen av högpresterande team och hur man utvecklar dem
De hinder som finns på vägen mot hög prestation och hur man handskas med dem
Avancerade utfrågningstekniker för att få ut det bästa ur team
Team som ett system – att använda påtryckningspunkter och återkoppling
Att få överensstämmelse och klarhet över team-mål
Arbeta med teamvärderingar
De olika stadierna av team och hur man handskas med dem
Att använda psykogeografi inom teamcoaching
Hur man mäter prestationer inom team
Att handskas med teamkonflikter
Hur man strukturerar effektiva handlingsplaner för team
Använda teamvärderingar för motivation
Det praktiska i teamcoaching

Fördelarna med denna kurs är
• Större kunskap och självförtroende i att använda coachingverktyg inom team
• Större trovärdighet på marknaden som businesscoach
• Förmågan att arbeta med team inom företag
• Bättre förhandlingskompetens för att få klienter
Andra fördelar
• Deltagare kommer att arbeta i lag och praktisera teamcoaching under träningen.
• Alla deltagare kommer att erhålla en medverkandecertifiering.
• De deltagare som önskar att bli certifierade som ICC Teamcoach kommer att behöva slutföra vissa
projekt efter träningen.
Vad gör denna kurs unik?
• Du erhåller en certifiering i teamcoaching som följer internationella standarder
• Din träning håller erkänd internationell ICC kvalitet
• Dina tränare är internationellt erkända tränare
• Du erhåller en omfattande manual för referensanvändning
Certifieringar - behörighetskrav
Coacher måste ta denna certifiering och certifieringen till Businesscoach och life innan de är behöriga att
ta certifieringen till Executive coach (nivå 3), eller gå vidare till certifieringen som Mastercoach (nivå 4).
Certifieringarna Businesscoach+ Teamcoach leder automatiskt till certifiering som ICC Corporate coach
(vilket innebär att du kan arbeta såväl med individuella som team inom företag och organisationer)
Anmälan: 		
Intresseanmälan görs vi mail till info@buenavida.se eller telefon 08-650 72 60.

