
Mik a legfontosabb szempontok az 

iskolaválasztáskor? 
Ha nagymamám iskolát alapítana, semmi másra nem volna szüksége, csak egy 

ingyenes honlapsablonra és máris megnyithat a híres iskola. Természetesen 

nagymúltú, naná. 

Egy jobb képességű nyolcadikossal megiratja a reklámszövegét: okleveles, 

márkavédett, nemzetközi, akarom mondani: international, 15 évnyi háttér, gyakorlati, 

20% elmélet - 80% gyakorlat, alapító, akadémia, sikeres, elkötelezett” és így tovább, 

blablabla. 

Egy önmagára igényes olvasó azonban bepötyögi a Google-ba a drága rokon nevét és 

máris kiderül, hogy Gizi néni finom töltöttkáposztát tud főzni. 

Ugyanígy kell eljárni, ha az iskolák alapítói és trénereiről van szó, akik „5-10-15-… 

100” éves múltra tekintenek vissza, neves „újságírók”, „médiaszereplők”, „trénerek” 

és „vezetők”, nanu-nanu „MCC”. 

Nem tarthatjuk értékesnek, ha valaki magáról készít egy weblapot vagy blogot és 

sehol máshol nem lelni tevékenységének nyomát. 

Ha a keresett személy a maga oldalain kívül a Facebookon, a saját és a barátnője 

blogján, valamint ingyenes fórumokon és csoportosulásokban ontja magából a jó 

tanácsait, hagyjuk nyugodtan ebbéli (rendkívül fontos!) tevékenységében magára. 

Nem a mennyiség, hanem a minőség számít! 

Nem az a fő, hány ember gyűrűjében fotózkodik a jövendőbeli trénered! 

Ne tévesszenek meg „K.A.” és más anonim ajánlók túláradó sorai sem! 

Egyáltalán nem számít, hány gittegylet ismeri el őt tagjának! 

Hanem, kik ismerik őt, kik ismerik őt el! A tiszta forrásból tanulj! 

Ahol 120 órás a képzés, ott kérdezd meg, miért pont ennyi. A 120 órás képzést 

kínálók jellemzően a mi tanítványaink, akik örömmel vitték magukkal a programunkat 

az engedélyünk nélkül… Szeretettel köszöntjük őket, mert a Coca-Colát úgysem lehet 

lemásolni úgy, hogy az üvegre írják: Cola..  Ők a Tesco-Cola. 

Bárkit is választasz, mindig tanulj a 

legjobbtól, mert az embereknek nem 

kóklerekre, hanem valódi segítőre, jól 

felkészült szakemberre van szüksége! 



Mit keress és figyelj? 3+1 
 

1. AHHOZ, HOGY BIZTOS LEHESS, NEM „EGY LECKÉVEL” JÁR 

ELŐTTED A TANÁROD, GYŐZŐDJ MEG A KÉPESÍTÉSÉRÓL ÉS 

IGAZOLT GYAKORLATÁRÓL! 
 

 Mit tanult a trénered  és hol (nem gittegyletekben, önjelölt 

szerveződésekben, tagdíjakból élő egyesületekben!)?  

 Azt a témát, amit neked tanít, kitől és hol tanulta? Azt az iskolát is 

informáld le. Ebben az esetben sem elég, ha a hivatkozott szervezet egy 

gittegylet, tagdíjakból élő egyesület, stb! 

 Rendelkezik megalapozott és a tréneri munkájához szükséges egyetemi 

diplomával?  

 Aki egyetemet végzett, az még nem garancia arra, hogy jó tréner is! 

Nézz utána, hány évet tanított már referált intézményekben 

(közoktatásban, egyetemen, minősített felnőttképzési intézményben). 

 A diplomája kapcsán mivel foglalkozott korábban, kik ismerik őt el 

ebből az időből? Nehogy egyszerű megélhetési trénert és iskolát válassz! 

Bármilyen szépen csillog, mint tréner, kell, hogy ezen kívül is bizonyítson 

a saját teljesítményéről. 

 

2. KÉRJ INFORMÁCIÓT ARRÓL, HÁNY HALLGATÓJA ÉS ÜGYFELE 

VOLT! 

 Aki több éve dolgozik a szakmában, annak több ezer hallgatója 

volt és releváns ügyfelei (akik nem töltöttkáposztát vettek tőle, hanem 

valódi órákat).  
Ez számít. 

Persze, ezt a jó nagy számot is oda lehet „rögtönözni”, ezért keresd a valódi 

hallgatói névsort! Ha nem található egy igazolt lista arról, hányan jártak az 

iskolába, igazad van, ha esetleg kételkedni kezdesz. 



 

3. MILYEN TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI MUNKÁT VÉGZETT? 

 

Hány szakmai könyvet írt, hány szakmai cikket jegyez? Nem, nem a saját 

blogjában, hanem független, szerencsés esetben pedig jó hírű könyvkiadók 

kiadásában. 

Hány szakmai konferencián kérték fel előadni? Hány szakmai konferenciát és 

workshopot rendezett? 

Milyen szakmai aktivitása van? Csinálja-e, gyakorolja-e a szakmáját (pl. aktívan 

coachol-e, mediál-e, folytat-e saját praxist, hol, mikor, ki a szupervízora, ki 

tanúsítja mindezt?) 

Mit csinál azon kívül, hogy trénerségre adta a fejét és jó pénzért tanítana 

téged? 

4. 3+1. KIK TANÚSÍTJÁK ŐT? 

 

Ne ess hasra és ICF-től! A világon például kb. 300-400 coach szervezet létezik.  

Ezek mindegyike a legjelentősebbként hirdeti magát.  

Menj ki az utcára és kérdezz meg egy ismeretlent, hallott-e már x szervezetről. 

Ha nem tud róla, nagyon valószínű, hogy csöppet sem lesz szükséged arra, hogy 

éppen ez az x nevű egyesülés tanúsítson téged. 

Megválaszolom a kérdéseidet! 
Ízléstelen lenne, ha itt egy önreklámmal jelentkeznénk magunkról. 

Hívj fel: 06 70 631 33 11  vagy 06 70 432 44 49 

Küldj érdeklődő e-mailt: kriszti.deri@gmail.com 

És nézd át alaposan a képzési oldalunkat: 

http://www.drkollarcoaching.hu/kepzeseink.html 

Minden okos kérdésedre megtalálod a választ!  
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