Tanúsítvány száma:

MAGYAR COACHSZÖVETSÉG
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
(intézményi reg. 01035-2010)
mint know-how tulajdonos intézmény
a
KOMPETENCIACENTRUM HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KFT.
(intézményi reg. 00566-2009)
és a REZILIENCIACENTRUM KFT.
(intézményi reg. 00856-2011)

mint képző intézmény nevében tanúsítjuk, hogy

B. Gabriella
Life –Ontological- Coach képzés
-Akkreditációs lajstromszám: PL-5317, mely mindenben megfelel a 63/2009. (XII. 17.) IRM, a közvetít
közvetítői
szakmai képzésről és továbbképzésről szóló rendeletnek
nek is
iskeretében teljesítette az I/III. modulra vonatkozó tanulmányi és vizsgakötelezettségeit, így
megszerezte a

MEDIÁTOR
kompetenciákat és
elnyerte a

Life Coach
SZEMÉLYI ÉS életvezetési tanácsadó
minősítést.

C22/06/17/12
Képzés óraszáma:
120 óra elméleti és gyakorlati képzés, 120
12 óra egyéni felkészülés
Mediáció elmélete és gyakorlata – szeminárium*
szeminárium

60 óra

Etika - előadás

10 óra

Érvelés és vitakultúra - előadás

10 óra

Rugalmas alkalmazkodás, avagy a reziliencia

10 óra

művészete - előadás
Mentalizációs technikák - szeminárium

10 óra

Saját élményű coaching és mentoring I. - gyakorlat

10 óra

Alternatív jövőképek
képek (szcenáriók) készítése I. - gyakorlat

10 óra

*Mediáció
Mediáció elmélete és gyakorlata tematikája:
Konfliktuselméleti alapismeretek
Tárgyalási alapismeretek
Mediációs technikák, módszertan
Folyamatvezetési-,, dinamikai ismeretek
Kérdezési technikák
Különféle konfliktusszintekhez kapcsolódó mediációs technikák
Nehéz szereplők
Önismeret / pszichológia
A mediációra vonatkozó jogi ismeretek
gyakorlatszerzési módozat
szimulált esetgyakorlat levezetése, értékelése.
Képző trénerek a mediáció oktatásában:
mediátor
tréner (2007.01.01.)
Dr. Kollár József szenior fokozatot elnyert mediátor-kiképző
Dr. Kollárné Déri Kriszti szenior fokozatot elnyert mediátor-kiképző tréner (2008.01.01.)
Csoportlétszám: 17 fő

…………………..……………………………
……………………………
PhD Dr. Kollár József
képző intézmény szakmai vezetője
a Magyar Coachszövetség KA szakmai tanácsadója
szenior fokozatú mediátor-kiképző
ő tréner
International Association
ssociation of Coaching and Mediation elnöke
http://www.iacm-info.com

A posztgraduális szakmai képzés teljesítésével a Magyar Coachszövetség
Közhasznú Alapítvány –Magyar
Magyar Coachok Szövetsége a Rezilienciáért, azaz az
Életminőség
ség és a Szervezeti Kultúra Javításáért Közhasznú AlapítványAlapítvány a mai
nappal tiszteletbeli tagjává fogadja.

…………………………………

Budapest, 2012-07-14
http://www.szervezetepites.hu
Tel.: 06 (30) 33-11-878
E-mail: coachkepzes@gmail.com

Magyar Coachszövetség KA
Kuratóriumának elnöke

