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SOCIALA MEDIER
Följ oss på Facebook och Instagram!
Låt dig inspireras och följ vår verksamhet som
innebär allt från uppdateringar från huvudkontoret i Örebro till utbildningar runt om i Sverige.
www.facebook.com/skandinaviska.ledarhogskolan
www.instagram.com/ledarhogskolan

NYHETSBREV
Det händer mycket hos oss. Allt från utbildningar,
resor, konferenser, möten, event och fina erbjudanden! Vill du vara säker på att hålla dig uppdaterad
om det som händer på Unestål Education, så skicka
iväg ett mail till info@unestal.se så lägger vi till dig i
vår kanal för nyhetsbrev.

EVENT

Varje år, alltid tredje helgen i mars, anordnar vi
ett spännande och välbesökt vårevent i Örebro.
Eventet pågår under lördag och söndag och
är späckat med intressanta föreläsningar och
aktiviteter.
LÄS MER: www.unestaleducation.se/event

WEBBEN
På www.unestaleducation.se hittar du information
om våra utbildningar, artiklar, erbjudanden och
nyheter. Här gör du också lättast din anmälan till
våra utbildningar.
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U N E S TÅL ED U C AT I O N

ICC:s utbildningsprogram
International Coaching Communitys utbildningsprogram bygger
på coachingmetodik utvecklad av Andrea Lages och Joseph
O’Connor, Lambent UK Ltd. Andrea och Joseph är också
grundare av ICC. Sedan 2001 har mer än 12 000 coacher på fem
kontinenter certifierats genom ICC.
OM METODEN
Metodiken integrerar det bästa från framgångsrika
coaching-modeller med kraftfulla inlärningsprinciper, inklusive grundläggande kunskap från humanistisk psykologi, lingvistik, konstruktivism, integrerade studier, östliga
filosofier och systemtänkande.

PROFESSIONELL YRKESUTBILDNING I COACHING
ICC erbjuder dig en professionell yrkesutbildning i
coaching där du efter grundutbildningen kan välja att
specialisera dig inom Teamcoaching, Livscoaching, Businesscoaching och Executive Coaching.
ÖVERSIKT ICC’S UTBILDNINGSPROGRAM

Metoden är ett integrerat ramverk från följande
coachingmodeller:

• Ontologisk Coaching (Fernando Flores, James Flaherty

NIVÅ 1
Grund

och Julio Ollala)

• Integrerade studier (Ken Wilber)
• Inre spel och samverkan (Laura Whitworth, Timothy
Gallwey och Sir John Whitmore)

• Positiv psykologi (Martin Seligman)
• Evidensbaserad coaching (Anthony Grant)
• Neurolingvistisk programmering (John Grinder och
Richard Bandler)

• Behavioral Coaching (Perry Zeus och Suzanne Skiffington)
Denna metod har utvärderats oberoende enligt universitetsstandarder. Den har tilldelats ett europeiskt kvalitetspris
(EQA) 2010 av European Mentoring and Coaching Council
(EMCC).

Internationell Coach Certifiering

Team Coaching

Life Coaching

NIVÅ 2
Specialisering
ExecutiveCoaching

Unestål Education (SLH) är först ut i Sverige med en internationell certifiering i Executive Coaching.
TILLGÅNG TILL EN GLOBAL GEMENSKAP
ICC certifiering ger dig tillgång till medlemskap i ICC.
ICC Academy är en global källa för fortsatt utbildning för
coacher i form av online seminarier, artiklar och distans
kurser som levereras av ICC’s internationella nätverk av
tränare.

Utbildningsprogrammet
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS
Internationellt garanterad certifiering som stöder din
träning som coach, testad av mer än 14 000 coacher i
över 60 länder.
INTEGRERAD & MÅNGKULTURELL MODELL
Metodiken integrerar olika modeller och filosofier i en
unik, kraftfull och flexibel process, lämplig för internationella coachingprojekt som involverar olika kulturer.
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Internationell
certifiering - ett viktigt
val för din karriär!
International Coaching
Community (ICC)
Certifieringsorganisation
Certifiering sker via ICC (International Coaching Community) som är en av världens största yrkesorganisationer för
coacher och en registrerad »non profit« organisation i London, England. ICC bildades 2001 av Joseph O’Connor och
Andrea Lages med visionen att främja, stödja och utveckla ett coachingyrke byggt på höga krav på kompetens och
etik.
LÄS MER: www.internationalcoachingcommunity.com och www.lambent.com

EMCC-ackreditering
Utbildningen International Coaching Certification Training – nivå 1 är utvecklad av Lambent Training och är ackrediterad genom EMCC på EQA-nivå. Detta innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad internationellt och håller en
mycket hög nivå. Denna utbildning är den enda i världen som motsvarar kraven från 2 oberoende internationella
coachorgansiationer: ICC - International Coaching Community (certifieringsorganet för Lambent Trainings), och EMCC
- European Mentoring and Coaching Council.
EMCC (European Mentoring and Coaching Council) är en oberoende, opartisk och icke vinstdrivande organisation
som ställer mycket höga krav på kvalitet på utbildningar i coaching och mentorskap liksom vid certifiering av coacher
och mentorer. Med bas i Europa och med globalt fokus arbetar organisationen med att sätta standarden och normerna för yrket enligt principen »best practice« .
LÄS MER: http://www.emccouncil.org

Vill du ta dubbla certifikat?
Vi är godkända av EMCC, så om du vill ta dubbla certifikat kan vi utfärda ett intyg för din portofolio på 20 coachtimmar som du kan använda för din redovisning till EMCC.
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Om ICC:s medlemskap

Vem kan bli medlem?
Endast coacher som har en certifiering som International
Coach får medlemskap i ICC. Träningen och certifieringskraven är desamma över hela världen, vilket innebär att
alla medlemmar har samma träningsbakgrund, färdigheter och träningsvokabulär.

Fördelar för företag och
individer som använder
ICC-coacher

• Coacherna har en internationell certifiering med höga
baskunskaper och färdigheter.

Kompetens, normer och etik

• Coacherna följer ICC:s högt ställda normkrav för etik.
• Den goda tillgången på ICC-coacher. Så många har

Genom medlemskapet garanteras att coacherna har
uppnått ICC:s kärnkompetenser i coaching och att man
accepterat att följa ICC:s normkodex och etiska regler.

• Eftersom ICC som enda organisation har specialistut-

certifierats att det nu finns ICC-coacher på de flesta håll
i Sverige.
bildningar så finns nu certifierade , Team-, Executiveoch Life-coacher att tillgå.

Fördelar med
ICC-medlemskap

• Tillgång till ICC:s intranät med alla dess resurser.
• Upptagen i ICC:s databas med CV för klientreferenser.
• Medlemskap i ICC:s remitteringsnätverk för coacher.
• Trovärdigheten som kommer med medlemskapet i en
stor och välkänd professionell organisation.

• Möjlighet till vidareutbildning genom specialiceringsut-

Några av yrkena som
genomgått ICC:s
coachingträning
Administratörer, chefer, coacher, företagare, försäljare, läkare, lärare, psykoterapeuter, sjukgymnaster, socionomer,
tränare, m.fl.

bildningar.

• ICC:s nyhetsbrev med nyheter, artiklar, recensioner
m.m.

Lambent UK Ltd programme:
International Coaching Certification Training
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Unestål Education AB
Hagalundsvägen 4
702 30 Örebro
Telefon: 019-33 22 33
E-post: info@unestal.se

www.unestaleducation.se/utbildningar
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