Khóa Đào Tạo

PROFESSIONAL
COACHING
CERTIFICATION
Đối tượng
Dành riêng cho các học viên đã hoàn thành khóa đào tạo
Professional Coaching Foundation và mong muốn có
chứng chỉ trong lĩnh vực Huấn luyện Chuyên nghiệp.

Mục tiêu chương trình
Sau khi tham gia chương trình, học viên có thể:
Xác định được tầm nhìn cá nhân khi trở thành một
Huấn luyện viên (Coach).
Sử dụng bộ câu hỏi tạo ra các cấp độ thay đổi
khác nhau.
Tiến hành các buổi coaching tạo ra thay đổi bền
vững nơi khách hàng.
Nhận ra các vấn đề tâm lý đang ngăn cản khách
hàng đạt mục tiêu.
Rèn luyện các Năng lực cốt lõi của Coach theo yêu cầu của Liên đoàn
Huấn luyện Quốc tế - ICF.
Sử dụng các công cụ và biểu mẫu để tiến hành các buổi coaching cho
khách hàng.
Ứng dụng coaching như một nghề nghiệp để tạo ra các nguồn thu nhập
mới cho bản thân.
Lựa chọn lĩnh vực để tiến hành coaching với khách hàng.
Biết cách xây dựng các dịch vụ coaching phù hợp và đa dạng.

Tầng 13 Tòa nhà Thiên Phước, 244 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
www.mindcoach.edu.vn

info@mindcoach.edu.vn

0932.692.099

Nội dung
Phần 1: Các nền tảng của Coaching
Lịch sử của coaching.
Phân biệt các thể loại coaching.
Định hướng của phương pháp Mind Coaching.
Phần 2: Các ngành khoa học được Coaching sử dụng
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Đào tạo
tập trung

Phần 3: Kỹ năng Coaching chuyên nghiệp & ứng dụng
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04
Kèm cặp
cá nhân

3 tháng
40 giờ
đào tạo

03
Đào tạo
Online

Tư vấn đăng ký
info@mindcoach.edu.vn
0932.692.099

Lý thuyết học tập & Các nguyên tắc để tạo ra Thay đổi
bền vững
Sử dụng bộ câu hỏi tạo ra các cấp độ thay đổi khác nhau.
Phương thức hoạt động của não bộ và vai trò của Trí
thông minh cảm xúc
Các trở ngại tâm lý thường gặp nơi khách hàng
Các loại động cơ giúp khách hàng vươn tới mục tiêu

02
Coaching
ít nhất
10 giờ

Quy định Đạo đức & tiêu chuẩn Năng lực cốt lõi của
Coach theo Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế - ICF
Cách sử dụng các công cụ và biểu mẫu trong quá trình
coaching
Phần 4: Xây dựng dịch vụ Coaching của bạn
Tầm nhìn và Tư duy để trở thành Coach.
Cách chọn niche coaching để hoạt động
Cách kết hợp các nền tảng đang sẵn có cho các chương
trình huấn luyện.
Những sai lầm thường gặp của các Coach mới
Phần 5: Trải nghiệm Coaching thực tế
Thực hành với các khách hàng thật
Tiến hành tự nhận xét và nhận phản hồi từ những buổi
coaching thực tế.

