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COACH (Tréner) képzés Zalaegerszegen! 
Államilag elismert tanúsítvány szerezhető  

 

Kinek ajánlott a coach képzés? 

A Coach képzést ajánljuk mindazoknak, akiket érdekel a coaching és munkájuk során 

szeretnék alkalmazni a coaching elveit, szemléletét, módszereit, eszközeit, ehhez pedig el 

szeretnék sajátítani a coachinghoz szükséges kompetenciákat.  

Különösen ajánljuk: a felső- és középvezetőknek, közgazdászoknak, jogászoknak,  valamint 

szívesen látjuk más szakmák művelőit is, (pl. orvosokat, pszichológusokat, pedagógusokat, 

HR-eseket, PR-osokat), továbbá azokat az érdeklődőket, akik el szeretnék sajátítani a 

coaching során szükséges készségeket, kompetenciákat.  
 

Hol használható a coach képzés során megszerzett tudás? Mi a coach képzés célja? 
 

A coach tanfolyam célja: a résztvevők felkészítése az üzleti szemléletű coaching 

eszközeinek használatára, az ehhez szükséges ismeretek átadása és az új készségek 

elsajátításának biztosítása révén.  

A Coach képzés megismerteti a résztvevőket a business coach feladataival, a coaching 

technikáival, eszközeivel, elveivel, valamint teljes folyamatával.  
 

Az elmélet megismerése mellett bőséges lehetőséget biztosítunk az újonnan tanult 

technikák és ismeretek szituációs esetgyakorlatok során történő kipróbálására, elsajátítására. 

A képzés vezetője, Pulmann Hajnalka a budapesti BGE-n végzett, zalaegerszegi business 

coach adótanácsadó. Vendég előadó Lapu Klára a budapesti Flow csoport trénere, 

nemzetközi kommunikáció szakos közgazdász és tanár coach.   

A képzésünk gyakorlatorientált, az elméleti ismeretek elsajátítását követően  minden 

képzési napon több órát töltünk esetgyakorlatok elvégzésével, majd úgynevezett akvárium 

üléseket tartunk, melyet meghívásos alapon érkező coach alanyok bevonásával tartunk. Így 

résztvevőink a coach technikák begyakorlására fordíthatják a figyelmüket. 
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A coach képzés 2 tananyagegységből épül fel: 

1.Tréneri alapkompetenciák fejlesztése: A coachok, trénerek és segítő szakemberek részére 

alapkompetenciák fejlesztése, eszközhasználat eszközhasználat alkalmazása, módszertani 

ismeretek frissítése, bővítése. A résztvevők megismerkednek a módszertani alapokkal, 

hatékony kommunikáció eszközeivel, konfliktuskezelési módszerekkel, stresszkezelési 

technikákkal. Továbbá coaching stílusokkal és módszerekkel. 
 

2.Coaching módszertan, coaching stílus és módszerek: A coaching, coach, mentoring és a 

tréning fogalom tisztázása. A résztvevők további magasabb szintű módszertani fogásokat, 

eszközöket sajátíthatnak el. Megismerik a különböző coaching módszertani elméleti hátterét 

és a gyakorlatát az egyes modellek alkalmazásában. A képzés során elsajátítható coaching 

megközelítések megismerése. (Tranzakcióanalízis, Solution Focus /megoldásközpontú 

coaching/, NLP, Gestalt, PCM és Business Coaching).  

A coach képzés sikeres teljesítői Magyarországon elismert Coach tanúsítványt kapnak.  

Tanúsítvány: COACH (TRÉNER) kompetenciák fejlesztése  

(Nyilvántartási szám: E-00000803/2014/D014) 

Coach képzésünk elvégzése után a coach irányzatok közül 30 órában a Tranzakcióanalízis 

mint coaching irányzattal, módszertannal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 

Tanúsítvány: COACH szemléletű vezetés a XXI. században 

(Nyilvántarási szám: E-000803/2014/D013) 
 

Részvételi információk: 
 

A tanfolyam időtartama: 100 tanóra Oktatás: szombati napokon 9:00 - 17:00 óráig. 

Oktatási napok:2019. november: 23 / 30.   2019.december: 7.  

2020. január: 4 / 11 / 18 / 25.   2020.február: 1 / 8 / 15. 

A tanfolyam teljes díja: 190.000.- Ft, amely összeg a vizsgadíjat is tartalmazza. A részvételi 

díj részletekben is befizethető. 

Jelentkezési feltételek: résztvevőink döntő többsége diplomás, ám a szükséges üzleti 

ismeretek birtokában, előzetes egyeztetést követően középfokú végzettséggel is elvégezhető a 

képzés. 

A képzés vizsgával zárul: írásbeli (gyakorlatias kifejtő kérdések), szóbeli (szituációs 

gyakorlat).  

A képzés helyszíne: TIT Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.  

(Telefon: +36/92-510-102,+36/92-510-159), Email: titzala@t-online.hu, http://www.titzala.hu 
 

 

 

Jelentkezés és érdeklődés: Telefon:+36/92-510-102, +36/92-510-159, Email: titzala@t-online.hu, 

http://www.titzala.hu// www.hpulmannbusinesscoach.h 
 

A képzési programot bemutató WORKSHOP időpontja: 2019. november 11. 16:30 óra 

Helyszín: TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7 

 

Várjuk jelentkezését a Workshopra és a képzésre! 

 

http://www.titzala.hu/
http://www.hpulmannbusinesscoach.h/

