Modul 5 Coach Mastery
ICF ACTP Sertifisering
”Kurset er for deg som coacher jevnlig,
og som vil coache på topp ICF-kvalitetsnivå
som ICF-coach - som leder – som konsulent”;
Profesjonelt fokus på den andre med ICF-coaching som
praktisk kommunikasjonsverktøy

Erickson Nordics trenerteam:
• Jan Georg Kristiansen, MCC
• Hanna Sedal, MCC
• Anna Lebedeva, MCC

”Coachende væremåte, coaching, coachposisjon
- fordi det noen ganger er viktigere å respektere den andres ståsted
enn å formidle egne tanker og løsninger.”

Confidence + Competence = Mastery
12 samlinger der du perfeksjonerer og integrerer TASC ferdighetene
1. Basisferdigheter – ICF kompetanser og Ericksons pensumkrav
2. Grunnleggende coaching – Indirekte coaching strukturer
3. Grunnleggende coaching – Eksplisitte coaching strukturer
4. Grunnleggende coaching – Å skape dybde i coachingen
5. Grunnleggende coaching – Bakenfor "Gremliner I"
6. Grunnleggende coaching – Bakenfor "Gremliner II"
7. Praktisk igangsetting – Gjennomføringskraft og endringsstyrke
8. Indre ferdigheter hos coach – Forbindelsen tanke – kropp
9. Indre ferdigheter hos coach – Mestringsmodellen
10. Indre ferdigheter hos coach – Å variere coachposisjon
11. Indre ferdigheter hos coach – Dype indre avstemninger
12. Indre ferdigheter hos coach – Fra visjon til handling
«Modul 5 er den viktigste og mest lærerike modulen. Det er da alle brikkene faller på
plass. For deg som vil ha coaching som profesjon og virkelig beherske faget
profesjonelt. Eksamen på Modul 5 er det naturlige steget mot ICF-sertifisering,
noe jeg mener er et must for profesjonelle coacher.»

Morten Neeb Siv.ing/ tidl. Styreleder/Adm.Dir Tele2, Tidl. President ICF
”Jeg ser modul 5 som min kystskippereksamen i coaching. Den gir profesjonell
trygghet, og en øket respekt i omgivelsene for min faglige kompetanse som coach.”

Med mer enn 24000 profesjonelle
coacher, representert i 140+ land, er
ICF International Coach Federation
den beste garantist for den globale
coaching-profesjonen. Den
internasjonale og norske
coachingstandard grunnlagt 1995,
ISO-sertifisering under arbeid.
ICFs misjon er å fremme "The art,
science and practice of professional
coaching". www.icfnorge.no
Modul 5 består av:
1. Deltakelse på 12 teleklasser
2. 6 unike mentor-coach timer
med MCC sertifiserte coacher
3. Prøvecoaching kundeadgang
4. Sertifiseringseksamener
Undervisningsprinsipp:
“Skal du bevege noen, må du ta
utgangspunkt i der personen er,
ikke der du synes personen burde vært”

Søren Kierkegaard

Bente Skauge Adjunkt / karriere- og skolecoach

Modul 5 – ICF-sertifisering - profesjonsnivå – 8 mnd – kursdatoer 2019
ICF ACTP Sertifisering (28 actp) MODUL 5 K
5K: Uke 14 2019 til uke 44, 2019
Info-møter (webinar/Zoom kl. 1718): 2019 tir. 5/2.
6 mnd. dedikert mentorcoach

Teleklasser (kl.07-0845) x 12: Start:
2/4-‘19, og hver 14’de tirsdag: 23/4,
7/5, 21/5, 4/6, 17/6, 13/8, 27/8, 10/9,
24/9, 15/10, 29/10

Hvor: Telefonkonferanse /Zoom. Når: Hver annen
tirsdag kl 07:00-08:45. Mentorcoaching: Tider
avtales separat. Prøvecoaching tilgang
privatkunder: Tider rundt Minikurs

Pris: Modul 5 sertifisering (ACTP) NOK 37.400,- (rabatt ved pakkekjøp)
Registrering: Online på www.erickson.no, eller e-post til jan.georg@erickson.no
Kontakt: Erickson Coaching Nordic – Jan Georg Kristiansen – (+47) 90682512
Fordypning/ repetisjon for tidligere Modul 5-studenter
Deltakelse teleklasser # 1 -12: NOK 3.700,-. Påmeldingsfrist 4 uker før kursstart (minimum 10,
maksimum 14 påmeldte).
Deltakelse enkeltklasse: NOK 420,-. Påmeldingsfrist 1 uke før teleklassen, avhengig av plass
Erickson Coaching Nordic AS. Org.nr. 989211943 - www.erickson.no - post@erickson.no - tlf: +47-40041204 M 5K v03 20190122
Alle kursene i Erickson Coaching Nordic holdes med forbehold om antall deltakere. Trykkfeil, lokale- og datoskifter kan forekomme.
”Utvikling i verden en samtale om gangen”

