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Матрицата с ICF Коучинг Компетенции покрива може да се използва за 

практикуване, трениране, развиване и усъвършенстване на ICF Коучинг 

Компетенциите. Ето някои идеи за начините, по които бихте могли да я 

използвате: 

• По една компетенция на ден – всеки ден може да избирате по една ключова 

ICF кочуинг компетенция и да изследвате нейното съдържание, дефиниция и 

проявления, вкл. по какъв начин тя е отразена в Intunity Коучинг Уменията. 

Вижте още таблиците с компетецнии за нивата ACC, PCC, MCC на ICF – в 

Intunity ресурсите или на сайта на Федерацията. 

• В практиката си в работни диади или триади – да изследвате и дискутирате 

всяка една от компетенциите и разбирането на всеки един от вас. Всяка 

перспектива допринася за общото и цялостно осмисляне и разбиране на 

компетенциите. 

• ICF компетенциите ~ Intunity уменията ~ Intunity Окото – съпоставка, 

изследване и осмисляне на взаимовръзките, взаимо-проявленията и взаимо-

отношенията с Intunity Коучинг Уменията и Модела на Intunity Окото, вкл. 

всяка от частите на Окото (I-AM, I-GROW, I-ACT). 

• Всякакви други начини, които ви хрумнат! ☺ 
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Матрица за практикуване на ICF коучинг 

компетенциите 

Ниво 
      КОУЧИНГ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Н С В 

 А. СЪЗДАВАНЕ НА ОСНОВАТА НА КОУЧИНГ ПАРТНЬОРСТВОТО 

 1. Изпълнение на етичните и професионални стандарти    

 2. Създаване на коучинг споразумението    

 Б. СЪВМЕСТНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ КОУЧА И КЛИЕНТА 

 3. Създаване на доверие и близост с клиента    

 4. Присъствие на коуча    

 В. ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ НА КОУЧА 

 5. Активно слушане    

 6. Задаване на силни въпроси    

 7. Директна комуникация    

 Г. ФАСИЛИТИРАНЕ НА УЧЕНЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ 

 8. Провокиране на осъзнатост    

 9. Проектиране на действия / стъпки    

 10. Планиране и целеполагане    

 11. Управление на напредъка и отчетността    

 
Легенда: 

Н – ниско ниво 
С – средно ниво 
В – високо ниво 
 
* Бихте могли да оценявате нивото на компетенциите и по ACC, PCC, MCC нивата, 

съгласно компетентностния модел на ICF (вж. Модул 1 Ресурси)  
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Въпроси за изследване и задълбочаване на научаванията 

• Как всяка една от ICF Коучинг компетенциите се разгръща? И какво съдържа 
в себе си? 

• Какви са разликите между проявленията на всяка една от компетенциите за 
всяко от нивата ACC, PCC, MCC*? Къде си ти в тази таблица по всяка една от 
компетенциите? 

• Обръни внимание на ниво MCC в таблицата с компетенции на ICF – какво ти 
прави най-силно впечатление за всяка от компетенциите?  

• По какъв начин ICF Коучинг компетенциите са свързани с Intunity Коучинг 
уменията? И взаимно се преплитат и проявяват? 

• Коя ICF Коучинг компетенция проявяваш най-добре, на най-високо ниво? И 
коя на най-ниско? Какви начуавания ти носи това? 

• При проявлението на кои ICF коучинг компетенции срещаш най-много 
съпротиви? Вътрешни или външни? Какви нови научавания ти носи това? 

• Ако погледнеш на ICF коучинг компетенциите като на умения за живеене – 
кое е онова умение или компетенция, което – ако го развиеш на майсторско 
ниво – ще те направи Майстор на Живота? 

• Въз основа на ICF коучинг компетенциите, Intunity коучинг уменията и опита 
си до момента – какви още или други коучинг умения ти самият/ата 
създаваш или осъзнаваш? Умения, които те разширяват като Коуч и са в 

услуга на твоите коучинг клиенти? 

• Къде в Intunity Окото би разположил/а всяко от ICF Коучинг 
компетенциите и какво би било проявлението им от гледна точка на Окото и 
всяка една от частите / етапите в Окото (IAM, IGROW, IACT)? 

Бихте могли да си записвате отговорите и да сравнявате как те се променят с 

времето, докато вие самите се развивате като Коучове. А така също и да 
изследвате – как вие самите се променяте с времето (като човек, личност или 
Коуч), докато развивате и усъвършенствате прилагането на тези умения.  

                                                 
*
 ACC, PCC, MCC – нивата на акредитация към ICF, съотв. ACC (Accredited Certified Coach), PCC 

(Professional Certified Coach), MCC (Master Certified Coach). Всяко от тях има определено проявление, 

съгласно компетентностния модел на ICF и съотв. за покриването на всяко от тях има различни 

изисквания. За повече информация: вж. таблицата с компетенции на ICF (в Intunity ресурси за Модул 1 
или www.coachfederation.com) 
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__________________ __________________ 

Колело на Компетенциите / Уменията 

Използвайте Колелото на Компетенциите / Уменията, за да изследвате 
проявлението на ICF Коучинг Компетенците или Intunity Коучинг Уменията. 
Може да оценявате усещането си на удовлетвореност от проявлението или 

усещането си за нивото на въздействие върху клиента (в полза и в услуга на 
клиента), в резултат проявлението на даденото умение. Това Колело можете 
да използвате и в съчетание с Колело на Приоритетните Компетенции / 
Умения – онези, върху които работите в момента – и да видите как 

резултатите при двете колела са свързани. 
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