TAGteach Certifiering – info på svenska. Senast uppdaterat av Eva Bertilsson 180901

TAGteach Certifiering – vad är det, och vad har jag för nytta av det?
Genom TAGteach International finns möjlighet till certifiering på tre nivåer (1, 2, 3).
Certifiering nivå 1 och 2 fokuserar på att använda TAGteach. Här handlar om att visa en förståelse för vad
TAGteach är, och komma igång med att använda TAGteach-verktyg i din vardag. Certifieringen ger dig en bekräftelse
på ditt kunnande. Du kan även använda certifieringsemblemet för att visa exempelvis dina kunder att du har en
utbildning inom TAGteach.
Certifiering nivå 3 handlar om att lära ut TAGtach-metodologin. Med certifiering nivå 3 får du möjlighet att teckna
avtal med TAGteach International och hålla föreläsningar och workshops där du lär ut TAGteach till andra (dock inte
kurser inom certifieringssystemet – dessa hålls endast av TAGteach Faculty). Certifieringsnivåerna bygger på
varandra, så den som vill bli certifierad på nivå 3 måste först ha nivå 1 och 2.

TAGteach Certifiering – detta krävs!
Här följer en kort sammanfattning på svenska, senast uppdaterad 180901.
För kompletta certifieringsregler se TAGteach Internationals hemsida
https://tagteach.com/TAGteach_certification_information

TAGteach certifiering nivå 1:
Tvådagarskurs TAGteach certifiering nivå 1, certifieringsuppgifter ingår.
eller
Betalkurs online ”Introduction to TAGteach” samt inlämningsuppgifter för certifiering nivå 1. Görs helt via TAGteach
Internationals hemsida www.tagteach.com. Språk: Engelska.
TAGteach certifiering nivå 2:
•
•

Delta i TAGteach Advanced Workshop, 2 dagar
Dessutom inlämningsuppgifter:
o Skriftlig dokumentation av praktiskt TAGteach-användande, minst 10 timmar
o 3 korta filmklipp som visar när du använder TAGteach i praktiken.
o Filmer där du följer script (triangel, fokustratt, WOOF, övningspass) – om du redan gjort detta för nivå 1
behöver du inte göra det igen.

TAGteach certifiering nivå 3:
•
•
•

Ha använt TAGteach i minst 9 månader
Presentera något av sitt eget TAGteach-användande vid kurs/workshop som hålls av TAGteach Faculty.
Dessutom inlämningsuppgifter:
o Skriftlig dokumentation av praktiskt TAGteach-användande, minst 25 timmar (utöver de 10 timmar
som hörde till nivå 2)
o Skriftlig beskrivning av kursplan eller liknande från ditt verksamhetsområde, och hur du
integrerat/planerar att integrera TAGteach-verktyg i den.

För samtliga nivåer:
•

För bibehållen certifiering krävs…
o Medlemskap i TAGteach International krävs (6 månader gratis medlemskap ingår i nivå 1). Kostar nu
(2018) 35$ per år.
o Årlig fortbildning genom minst 2 webinarier via www.tagteach.com (webinarierna för medlemar är
gratis eller till lågt pris)

