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LEGACY COACHKÉPZÉS 
 

I. A képzés megnevezése: Legacy Coachképzés (ICF akkreditált program, ACSTH) 

 

 

II. A képzés célja, a képzés során megszerezhető kompetenciák  

 

A képzés célja, hogy a gyakorlatorientált, tapasztalati tanuláson alapuló, tréning és coaching módszertant 

egyaránt alkalmazó képzés végére a résztvevők képesek legyenek önállóan végigvezetni egy business 

vagy life coaching folyamatot.  

 

Képzésünk alapját az International Coach Federation (röviden: ICF) által meghatározott coach 

kompetenciák jelentik, ezeket fejlesztjük. Továbbá a résztvevők elsajátítják az ICF Etikai Kódexébe foglalt 

fogalmakat, magatartási normákat és szabályokat, amelyek egy professzionális coaching folyamathoz, 

illetve ügyfélkapcsolathoz elengedhetetlenek.  

 

A résztvevők magabiztossá válnak az alábbi szakmai kompetenciák terén: 

 

A) Az alapok megteremtése:  

 

Megfelel az etikai irányelveknek és szakmai normáknak: ismeri a coaching etikáját és normáit, azokat 

megfelelően alkalmazza minden coaching helyzetben. 

 

Világosan közli a különbséget a coaching, a tanácsadás, a pszichoterápia és más támogató szakmák 

között és szükség esetén az ügyfelet már szakemberhez irányítja. 

 

Képes megérteni, mire van szükség az adott coaching kapcsolatban és képes erről, illetve a folyamatról 

megállapodni a leendő ügyféllel. Eredményesen tisztázza a felelősségi kérdéseket. 

 

B) A kapcsolat kialakítása:  

 

Képes személyes, bizalmas kapcsolatot, valamint biztonságos és támogató légkört kialakítani az ügyfél 

számára, ami folyamatos kölcsönös tiszteletet és bizalmat eredményez. Folyamatosan fenntartja 

személyes integritását, őszinteségét és tisztességét, ígéreteit betartja, támogatja ügyfelét. 

 

Coaching jelenlét: képes maradéktalanul tudatos maradni, ugyanakkor spontán kapcsolatot tartani az 

ügyféllel nyílt, rugalmas és magabiztos stílusban. Követi ösztöneit, vállalja a kockázatot, képes 

perspektívát váltani és új lehetőségekkel kísérletezik saját mozgásterét illetően. 

 

C) Az eredményes kommunikáció:  

 

Képes aktívan hallgatni: képes maradéktalanul az ügyfél mondanivalójára, illetve arra figyelni, amit nem 

mond ki az ügyfél. Megérti a kimondottak jelentését az ügyfél vágyainak összefüggésében, és támogatja 

az ügyfél önkifejezését.  

 

Eredményes a kérdezéstechnikája: képes olyan kérdések feltevésére, amelyek a coaching kapcsolat 

és az ügyfél számára leghasznosabbnak ígérkező információkat fedik fel. 

 

Direkt kommunikáció jellemzi: a coaching foglalkozás során képes eredményesen kommunikálni és az 

ügyfélre a lehető legpozitívabb hatást gyakorló nyelvezetet használni. Világosan, érthetően és direkten 

osztja meg gondolatait, összegez és visszajelzést ad. 
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D) A tanulás és az eredményesség elősegítése:  

 

Tudatosságot tud kialakítani: képes az ügyféltől érkező információk integrálására, pontos értékelésére és 

értelmezésére, annak érdekében, hogy segítse az ügyfelet azok tudatosításában és ezáltal az előre 

elfogadott eredmények elérésében. Kommunikációjával, jelenlétével nagyobb megértést, tudatosságot és 

tisztább képet ér el. Új szempontokat mutat. 

 

Akcióterv készítésére válik képessé, így az ügyféllel közösen lehetőséget teremt a folyamatos tanulásra a 

coaching és egyéb élethelyzetekben, illetve olyan új lépések megtételére ösztönzi az ügyfelet, amelyek a 

legmegfelelőbbek a coaching kitűzött céljainak eléréséhez.  

 

Tervezésben és célok kitűzésében tud támogatást nyújtani, azaz képes az ügyféllel kialakítani és 

fenntartani egy célravezető coaching tervet, ami elérhető, mérhető, konkrét és céldátumokhoz köthető 

eredményeket tartalmaz.     

 

Képes az előrehaladás követésére és a felelősségben tartásra, hiszen hosszú távon figyel az ügyfél 

számára fontos dolgokra és meghagyja az ügyfélnél a cselekvés felelősségét.  

 

A coach kompetenciák részletesebb bontása megtalálható az ICF Magyar Tagozatának honlapján: 

http://www.coachfederation.hu/icf-kompetenciak.  

 

  

III. A képzésre történő jelentkezés módja, a részvétel feltételei  

 

Évente két képzést indítunk, ebben a félévben 2017. szeptember 29-én kezdődik a képzés. A képzést 

havonta, kétnapos, péntek-szombati modulokban tartjuk, magyar nyelven (az ajánlott irodalomban 

hasznos lehet az angol nyelvtudás is).  

 

A képzést ajánljuk: 

- leendő coach szakembereknek, akik vagy szervezeten belül, vagy azon kívül szeretnének 

coachként dolgozni, 

- vezetői eszköztárukat bővíteni kívánó vezetőknek,  

- HR szakembereknek, 

- trénereknek, oktatóknak, pedagógusoknak, pszichológusoknak, 

- non-profit szervezeteknél dolgozóknak, elsősorban olyan feladatkörökben, ahol közvetlenül 

emberekkel kell foglalkozni. 

 

A jelentkezés feltétele: felsőfokú végzettség, illetve felvételi elbeszélgetés. 

 

A jelentkezés módja: http://legacy.hu/kapcsolat honlapon lévő kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, vagy a 

monika.marton@legacy.hu e-mail címre küldött jelentkezéssel.  
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IV. Tervezett képzési idő, a képzés felépítése 

 

A képzés 125 órás. Egy tantermi óra 60 perc hosszúságú.  

 

A képzési program két fő részből áll:  

 

- A képzés első része (5 hónap) tantermi, gyakorlatorientált coach szakmai és önismereti 

modulokból áll, melynek során az ICF coach kompetenciákat és az Etikai Kódex előírásait 

sajátítják el a résztvevők. A tantermi oktatás kiegészül házi feladatokkal, melyeket két modul 

között végeznek el a résztvevők (pl. önreflexiós levél írása) 

 

- A képzés második részében (3 hónap)  

- coach szakmai gyakorlaton vesznek részt a résztvevők, melynek során 6 alkalmas 

coaching folyamatot visznek végig egy általuk választott szervezetnél.  

- A résztvevőket összesen 10 órányi, egyéni (2*2 óra) és kiscsoportos (3 fő/ csoport) (2*3 

óra) mentor coachinggal támogatjuk ebben az időszakban, valamint haladási napló 

vezetésére kérjük őket.  

 

 

V. A képzés oktatói 

 

A képzés oktató PCC szintű, több éves szakmai tapasztalattal rendelkező coach és tréner szakemberek: 

- Márton Mónika, PCC: http://legacy.hu/rolunk/marton-monika  

- Szabó Tamara, PCC: http://legacy.hu/rolunk/szabo-tamara-2  

 

A képzési program mentor coacha: 

- Barnóczki Annamária, MCC: http://legacy.hu/rolunk/barnoczki-annamaria  

 

 

VI. A képzés módszerei  

 

A képzés kiscsoportos formában történik (legfeljebb 15 fő).  

 

A képzés gyakorlat orientált, az elmélet és gyakorlat aránya 30-70%. 

 

Az elméleti oktatás mellett tanulókör, akvárium coaching, triád gyakorlatok teszik lehetővé a szükséges 

készségek, képességek elsajátítását és begyakorlását. Videós gyakorlat, peer coaching, coaching 

ülésekről készített hangfelvételek elemzése a mentor coaching folyamat során, valamint a szervezetnél 

töltött coaching gyakorlat biztosítja, hogy a résztvevők a képzés elvégzésével magabiztosan tudjanak 

coaching folyamatokat végigvinni. A résztvevők sok személyes visszajelzést kapnak a PCC szintű 

oktatóktól és mentoroktól, hogy tudatosuljon a működésük az ICF coach kompetencák mentén. Emellett 

saját fejlődésüket és önismeretüket mélyítendő, önreflexiós levelet írnak egyes modulok után, a coaching 

folyamatukat pedig haladási naplóval kísérik. 
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VII. A tananyag egységei, azok célja, tartalma és terjedelme  

 

A képzés felépítése: 

 

● tantermi aktivitás 

○ 6 modul, modulonként 2 nap (14 óra), összesen 84 óra 

○ mentor coaching folyamat (2x2 óra egyéni, 2x3 óra kiscsoportos), összesen 10 óra 

○ vizsga (2 nap), összesen 14 óra 

 

● tantermen kívüli aktivitások 

○ modulok között önreflexiós levelek írása, tankönyvi feladatok töltése, irodalom önálló 

feldolgozása, összesen 5 óra 

○ coaching szakmai gyakorlat, összesen 6 óra 

○ haladási napló vezetése, összesen 6 óra 

 

 

A) Tantermi aktivitás:  

 

1. modul: Coaching alapok (2 nap, 14 óra) 

 

● Csoporttagok bemutatkozása, képzéshez kapcsolódó információk megosztása 

● Coaching meghatározása, területei, fajtái; társterületektől (tanácsadás, tréning, pszichológia, 

mentoring, stb.) való elhatárolása 

● Coaching folyamatának áttekintése, coach és az ügyfél felelőssége 

● ICF coach kompetenciák részletes ismertetése, feldolgozása 

● Coaching szakmai normák, etikai irányelvek megismerése, csoportos feldolgozása az ICF Etikai 

Kódexe alapján 

● Coaching megállapodás elemei, a szerződéskötés módja, a szerződés szintjei, elemei 

● Partneri együttműködés kialakítása és megtartása 

● Briefcoaching modellje és gyakorlása 

● Itt és most, illetve a külső és belső adatokkal való munka, releváns adat 

● GROW modell 

● Bevezetés: kérdezéstechnika, aktív hallgatás   

● Gyakorlás triádokban (támogató és tanulócsoportokban) 

 

A modul során tanított coach kompetenciák:  

 

● Megfelelés az etikai irányelvek és a szakmai normáknak 

● Coaching szerződés 

 

2. modul: Tranzakcióanalízis alapok; önismeret, önreflexió, bizalmi és partneri kapcsolat az 

ügyféllel, a coach jelenléte (2 nap, 14 óra) 

 

● Elméleti alapok: tranzakcióanalízis eredete, filozófiája, fogalmak tisztázása (OK-OK keret, 

strukturális és funkcionális modell, én-állapotok, tranzakciók, játszma, drámaháromszög, 

sztrókok, driverek, parancsok, engedélyek, sorskönyv) 

● Önismeret szerepe coachként, coach stablitásának pillérei 

● Erősségek és fejlesztendők beazonosítása a coach kompetenciák mentén 

● Önismeret fejlesztése saját élményű gyakorlatokon keresztül (egogramma, sztrók profil, driverek 

teszt) 

● Önreflexió szerepe a coaching folyamatban 

● A coach tudatos jelenléte a coaching során 
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● Bizalom, közelség és támogató légkör létrehozása és fenntartása 

● Coaching gyakorlat 

 

A modul során tanított coach kompetenciák:  

 

● Bizalom és közelség kialakítása az ügyféllel 

● A coach jelenléte 

 

3. modul: Célkitűzés és eredményes kommunikáció, hatékony kérdezés és aktív hallgatás (2 nap, 

14 óra) 

 

● Szerződéskötés (megállapodás az ügyféllel; pszichológiai szerződés) 

● Milyen a jó cél? Elérhető, mérhető, konkrét, jól formált és kellően motiváló cél kitűzése. A célok 

hierarchiája. Célkitűzés módja, saját élmény. 

● Többszintű figyelem gyakorlása, külső és belső adatok megfigyelése 

● Tudatos és hatékony kérdezés. A hatékony kérdezés 12 aranyszabálya. Közléssorompók. 

● Értő-érző figyelem a gyakorlatban. 

● Nyílt és eredményes kommunikáció elemei.  

● Metafora alkalmazása coachingban 

● Coaching gyakorlat. 

 

A modul során tanított coach kompetenciák:  

 

● Coaching szerződés 

● Bizalom és közelség kialakítása az ügyféllel 

● A coach jelenléte 

● Aktív hallgatás 

● Hatásos kérdezéstechnika 

● Direkt kommunikáció 

 

4. modul: Tudatosság létrehozása, akcióterv, tervezés és a kitűzött cél mérése, folyamat zárása (2 

nap, 14 óra) 

 

● Tudatosság létrehozása, tudatosítás eszközei. 

● Akcióterv készítés kérdései. 

● Tervezés, nyomonkövetés, kitűzött cél méréséhez kapcsolódó kérdések, intervenciók. 

● Lezárás: a coach feladata az ülések és a folyamat lezárásakor, eszközök. 

● Coaching gyakorlat. 

 

A modul során tanított coach kompetenciák:  

 

● Tudatosság létrehozása 

● Akcióterv készítése 

● Tervezés és célkitűzés 

● A haladás mérése és a felelősség kérdése 
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5. modul: Belső coach és a vezető, mint coach (2 nap, 14 óra) 

 

● Vezető mint coach, a hitelesség kérdése. Szituatív vezetés és készségei. Coach szemléletű 

vezető és a professzionális coach közti hasonlóságok és különbségek meghatározása. Előnyök 

és hátrányok. 

● Agilis coach definíciója, az agilis és professzionális coach közötti hasonlóságok és különbségek 

meghatározása. 

● Coach választás kérdései, belső és külső coachok különbsége. Belső coachok nehézségei, etikai 

dilemmák, minőségbiztosítás fontossága, szerződéskötés. 

● Szervezeti szerep(ek) és coach szerep összeegyeztethetősége. 

● Coaching gyakorlat. 

 

A modul során tanított coach kompetenciák:  

 

● Megfelelés az etikai irányelveknek és szakmai normáknak 

● Bizalom és közelség kialakítása az ügyféllel 

● A coach jelenléte 

● Aktív hallgatás 

● Hatásos kérdezéstechnika 

● Direkt kommunikáció 

● Tudatosság létrehozása 

● Akcióterv készítése 

● Tervezés és célkitűzés 

● A haladás mérése és a felelősség kérdése 

 

 

6. modul: Videós coaching gyakorlat (2 nap, 14 óra) 

 

● Résztvevőnként 30 perces videóra rögzített coaching gyakorlat, melyet írásbeli és szóbeli oktatói 

visszajelzés követ, a megfigyelt coach kompetenciák mentén 

 

A modul során tanított coach kompetenciák: 

 

● Megfelelés az etikai irányelveknek és szakmai normáknak 

● Coaching szerződés 

● Bizalom és közelség kialakítása az ügyféllel 

● A coach jelenléte 

● Aktív hallgatás 

● Hatásos kérdezéstechnika 

● Direkt kommunikáció 

● Tudatosság létrehozása 

● Akcióterv készítése 

● Tervezés és célkitűzés 

● A haladás mérése és a felelősség kérdése 
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B) Megfigyelt coaching ülés 

 

● A képzés során a résztvevők által gyakorlás céljából levezetett coaching ülések megfigyelése az 

alábbi módokon történik: 

○ tantermi keretek között:  

■ az oktatók és a csoport előtt zajló akvárium gyakorlat formájában 

■ triád gyakorlatok során  

○ tantermen kívüli gyakorlás során rögzített hangfelvétel alapján.  

● Tantermi keretek között összesen legalább 5 alkalommal kerül erre sor: 

○ 2-5. modul folyamán 

○ videós coaching modul során 

○ mentor coaching folyamat alkalmával 

○ vizsgán. 

● A tantermi keretek között az akvárium gyakorlatnál a résztvevők coachként a csoporttársak közül 

közös megegyezéssel választanak coacheet. A megfigyelt coaching ülés időtartama maximum 30 

perc. Az instruktor / mentor coach és a képzés többi résztvevője megfigyeli és értékeli az 

akvárium gyakorlatot úgy, hogy a megfigyelés közben értékelőlapot töltenek ki. Az értékelőlapon 

szerepel a 11 ICF coach kompetencia. A kompetenciák meglétét jelzik az értékelők, és szöveges 

megjegyzést is fűznek hozzá, ami tartalmazza a konkrét megfigyelést. Összesen a 11 

kompetenciából 6 legyen megfigyelhető, és ezen felül 3 erőteljesen, azaz erősségként jelenjen 

meg ACC szinten. Ebben az esetben kaphat a résztvevő ACC szinten megfelelt minősítést a 

tanúsítványa mellé. 

● A képzés során összesen legalább 3 alkalommal kapnak a résztvevők írásos visszajelzést az 

oktatóktól és mentor coachtól. Emellett a kiscsoportos munkában, triád gyakorlatok során a 

résztvevők a visszajelző lapok használatával egymásnak is adnak írásos és szóbeli értékelést. 

● A tantermen kívül történő gyakorlás során a résztvevő mint coach az ICF Etikai Kódex előírásait 

figyelembe véve választ coacheet. A gyakorló ülésekről hangfelvétel készül a coachee előzetes 

hozzájárulásával. A hangfelvétel rögzítésével kapcsolatos követelmények: a felvett ülés 

időtartama 30 perc, MP3 formátum, mérete legfeljebb 95 megabyte.  A hanganyagot megvágni, 

módosítani tilos. A hanganyagot a képzés befejezése után titoktartási és biztonsági okokból 

megsemmisítjük. 
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Értékelő lap 

 

Kompetencia Értékelés  
(1.= nem figyelhető meg,  

2:= megfigyelhető,  

3:= erősség) 

Jegyzet 

A. AZ ALAPOK 

MEGTEREMTÉSE 

1. Megfelelés az etikai 

irányelveknek és a 

szakmai normáknak 

  

2. Coaching szerződés   

B. A KAPCSOLAT 

KIALAKÍTÁSA 

3. Bizalom és közelség 

kialakítása az ügyféllel 
  

4. A coach jelenléte   

C. EREDMÉNYES 

KOMMUNIKÁCIÓ 

5. Aktív hallgatás   

6. Hatásos 

kérdezéstechnika 
  

7. Direkt kommunikáció   

D. A TANULÁS ÉS AZ 

EREDMÉNYESSÉG 

ELŐSEGÍTÉSE 

8. Tudatosság létrehozása   

9. Akcióterv készítése 

 

10. Tervezés és célkitűzés 

 

11. A haladás mérése és a 

felelősség kérdése 
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C) Coaching szakmai gyakorlat 

 

A szakmai gyakorlat célja a tanult készségek és kompetenciák alapján a szakmai tudás alkalmazási 

szintre fejlesztése. 

 

A szakmai gyakorlat menete: 

 

● A résztvevő maga választ professzionális coaching folyamat végigviteléhez alkalmas ügyfelet. Az 

ügyfél nem lehet családtag, közeli barát vagy beosztott. 

● A szakmai gyakorlatot a 6. modul és a vizsga közötti 3 hónapos időszakban kell teljesítenie a 

résztvevőknek. 

● A gyakorlat 6 alkalomból áll, melyek egyenként legalább 60 percesek. 

● Javasolt a 2-3 hetente történő találkozás az ügyféllel, mely történhet személyesen, vagy skype-

on keresztül. 

● Az ülések között a résztvevők kötelesek haladási naplót vezetni a folyamatról. 

● A folyamat végén az ügyfél írásos értékelést tölt ki a coachról. 

● A coaching folyamatot megelőzheti egy személyes találkozó a vállalat HR képviselőjével, az 

ügyfél közvetlen felettesével, magával az ügyféllel, akár együtt, akár külön-külön. Ezek a 

bemutatkozó jellegű, a kölcsönös megismerést és esetleg már a célkitűzést is szolgáló találkozók 

nem számítandóak bele a 6 ülésbe.  

● Előfordul, hogy a vállalat igényt tart egy értékelő, lezáró beszélgetésre - erre a 6. ülést követően 

kerülhet sor.  

 

 

D) Mentor coaching folyamat (összesen 10 óra) 

 

A szakmai gyakorlat minőségbiztosítása, valamint a coach kompetenciák hatékony elsajátítása és 

begyakorlása érdekében a résztvevők sajátélményű, személyes igényekhez igazított, 2*2 óra egyéni és 

2*3 óra kiscsoportos (3 fő / csoport) mentor coaching folyamatban vesznek részt, amit PCC szintű mentor 

coachok kísérnek. A mentor coachingok előre egyeztetett időpontokban személyesen, vagy skype-on 

keresztül zajlanak. 

 

A mentor coaching ülések a résztvevők igényeire szabottak. Minden alkalommal az egyén és/vagy a 

csoport dönt arról, hogy előrehaladását mi biztosítaná leginkább, hogy lenne számukra a leghasznosabb. 

Minden kiscsoportos alkalommal valamennyi résztvevőre jut egyéni figyelem, alkalmanként 1 óra. 

 

A mentoring során nyílik lehetőség arra, hogy: 

- szupervíziós lehetőségként használják az alkalmat a résztvevők, azaz a coaching szakmai 

gyakorlatuk tapasztalatairól beszélhetnek strukturált keretek között, feldolgozva sikereiket és 

elakadásaikat. A mentor coach, illetve kiscsoportban a csoport többi tagja hozzájárul ahhoz, hogy 

az esethozó más nézőpontból is rálásson helyzetére, megértse saját és ügyfele szerepét, 

dinamikáját. Mindig az ügyfél és az adott szakmai helyzet van fókuszban. Az esethozó 

megerősödve tovább építkezhet a mentor coach, illetve a csoporttársak tudásaiból.  

- Emellett a résztvevők kiscsoportban egymást coacholhatják a mentor coach előtt, aki szóbeli és 

írásbeli visszajelzéssel támogatja a coach kompetenciák tudatosítását és készségszintű 

elmélyítését.  

- Harmadsorban a résztvevő felhasználhatja az alkalmat arra, hogy az egyéni, tantermen kívüli 

gyakorlás közben rögzített, legfeljebb 30 perces hangfelvetéleinek elemzését és értékelését 

végezzék el a coach kompetenciák és etikai normák mentén, a mentor coach, illetve 

kiscsoportban a csoport tagjainak bevonásával. 
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A mentor coaching folyamat során mélyíthető coach kompetenciák:  

 

● Megfelelés az etikai irányelveknek és szakmai normáknak 

● Coaching szerződés 

● Bizalom és közelség kialakítása az ügyféllel 

● A coach jelenléte 

● Aktív hallgatás 

● Hatásos kérdezéstechnika 

● Direkt kommunikáció 

● Tudatosság létrehozása 

● Akcióterv készítése 

● Tervezés és célkitűzés 

● A haladás mérése és a felelősség kérdése 

 

 

VIII. A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek  

 

A személyi és tárgyi feltételeket a Legacy Kft. biztosítja.  

A képzésbe bevont oktatók és mentorok PCC szintű akkreditációval rendelkező, az adott szakterületen 

több éves szakmai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező coachok, trénerek.  

A Legacy Kft biztosítja az oktatáshoz szükséges termet, tananyagokat és technikai eszközöket. 

 

 

IX. Fizetési feltételek  

 

A képzés összege: 850.000,- Ft + ÁFA. 

 

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk az alábbiak szerint: 

 

● A képzés megkezdésének feltétele a képzési díj legalább 30%-ának befizetése. 

● A fennmaradó összeg fizetése maximum 3 részletben történhet. 

● A vizsgára bocsátás feltétele a képzés teljes árának befizetése. 

 

Szerződés: 

 

● A Legacy Kft. a képzés megrendelőjével és kifizetőjével Megbízási szerződést köt. 

 

Kedvezmények: 

 

● Aktuális kedvezményeinkről a honlapon tájékozódhat. 

● Az egyes kedvezmények kizárólag a hozzájuk kapcsolódó feltételek és fizetési határidők 

betartása esetén érvényesíthetőek. 

● Egy időben csak egy kedvezmény vehető igénybe, azok össze nem vonhatóak.  

 

Lemondás, visszalépés és visszafizetés feltételei: 

 

● Amennyiben Megbízó a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint zajló képzési 

folyamatból, annak lezárása előtt kilép, a teljes, általa befizetett képzési díj időarányos részét 

visszaigényelheti írásban, döntését megindokolva, számla ellenében. Megbízott ekkor jogosult 

egyszeri 100.000,- Ft + ÁFA, azaz Egyszázezer Forint + ÁFA költségtérítést elszámolni a 

Megbízó felé, és Megbízónak az időarányosan visszajáró képzési díj összegéből levonni.  
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X. A képzésben résztvevők teljesítményét értékelő rendszer leírása  

 

A) Vizsgaszabályzat 

 

A képzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. 

 

A tanúsítvány megszerzésének feltételei: 

 

● részvétel a tantermi képzések legalább 75%-án, a mentor coaching alkalmak legalább 80%-án 

(jelenléti ívek alapján), 

● befejezett szakmai gyakorlat, elkészített haladási naplóval, 

● legalább 4 megírt önreflexiós levél, 

● a vizsgán való részvétel. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 

● részt vett a tantermi órák legalább 75%-án, mentor coaching alkalmak legalább 80%-án. 

● A szakmai gyakorlat kezdetéig részt vett coacholtként legalább 3 coaching ülésen, ahol a coach 

egyik, közös megegyezéssel választott csoporttársa (peer coaching). 

● A vizsgáig coachként legalább 5 coaching ülést vezetett, ahol a coacholt egyik, közös 

megegyezéssel választott csoporttársa (peer coaching), vagy ezzel egyenértékűként coaching 

ülésen hanganyagot rögzített. Teljesítményét a coaching ülést megfigyelő oktatók, vagy mentor 

írásban és szóban is megfelelőnek értékelte. 

● Legalább 2 hanganyagot rögzített, melynek időtartama: 30 perc, formátuma: MP3 vagy WMA, 

mérete: legfeljebb 95 megabyte.  A hanganyagot megvágni, módosítani tilos. 

 

Az ACC szintnek megfelelt minősítés kiadásának feltétele:  

 

● a résztvevő a vizsgára bocsátás feltételeinek megfelel, 

● a vizsga coachingja a következő kritériumoknak megfelel: összesen a 11 ICF kompetenciából 

legalább 6 legyen “megfigyelhető”, és ezen felül 3 “erősségként” jelenjen meg ACC szinten.  

 

B) Vizsgabizottság 

 

A Vizsgabizottság tagjai a Legacy Kft. oktatói, akik a vizsgán 2 fővel képviselik az intézményt, és egyben 

ellátják a vizsgabizottsági teendőket. A vizsgabizottság a tagjai sorából elnököt választ, aki irányítja és 

koordinálja a bizottság munkáját.  

 

C) Vizsga 

 

A vizsga 2 részből áll: 

 

1. Írásbeli teszt. (60 perc) 

2. Coaching gyakorlat: A résztvevő egy választott csoporttársát coacholja a többi csoporttársa és a 

vizsgabizottság előtt, max. 30 perc terjedelemben, amit max. 20 perc írásbeli és szóbeli 

visszajelzés követ. 

 

Nem megfelelt értékelés esetén ismétlésre van lehetőség a következő induló csoport záróvizsgájának 

idején. Ebben az esetben résztvevőnek újabb ügyféllel kell teljesítenie a 6 alkalmas coaching szakmai 

gyakorlatot, amihez 3 óra egyéni mentor coachingot kell igénybe vennie a Legacy Kft. valamely 

oktatójától, díjazás ellenében.  
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