Αναβάθμιση της διαδικασίας Διαπιστευτηρίων ICF
Οι κάτοχοι διαπιστευτηρίων ICF αντιπροσωπεύουν την αριστεία στο επαγγελματικό Coaching. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο η ICF Credentials and Standards προσπαθεί συνεχώς να προωθήσει τη
διαδικασία Διαπίστευσης - διασφαλίζοντας ότι πληροί τα υψηλότερα πρότυπα στην επαγγελματική
πρακτική πιστοποίησης, υποστηρίζει και ανυψώνει τους κατόχους διαπιστευτηρίων ICF και προσφέρει
μια σημαντική διασφάλιση ποιότητας για το Coaching των πελατών.
Ως μέρος αυτής της δέσμευσης, το παράρτημα ICF Credentials and Standards είναι στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει αρκετές συναρπαστικές επικαιροποιήσεις στη διαδικασία Διαπίστευσης. Αυτές
οι αλλαγές περιλαμβάνουν:
• Επικαιροποιημένες διαδικασίες αίτησης που ενσωματώνουν την επικαιροποιημένη δομή
Διαπίστευσης ICF

• Επικαιροποιημένα κριτήρια Αξιολόγησης Επιδόσεων και καθοδήγησης που αναπτύχθηκαν σε
ευθυγράμμιση με τις επικαιροποιημένες ICF Bασικές Δεξιότητες

• Νέες ICF Εξετάσεις Διαπίστευσης που έχουν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση των γνώσεων και των
δεξιοτήτων των υποψηφίων στις επικαιροποιημένες ICF Bασικές Δεξιότητες

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των
υποψηφίων για ICF Διαπιστεύσεις.

27 Ιουλίου 2022, στις 11:59 μ.m. EDT (Νέα Υόρκη) θα είναι η τελική προθεσμία για την υποβολή
αιτήσεων ICF Διαπίστευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και αξιολογήσεις αιτήσεων
(Coach Εξέταση Αξιολόγησης Γνώσης και Αξιολόγησης Επιδόσεων πρότυπα για ACC, PCC και
MCC)

Την 1η Αυγούστου 2022, στις 12 το μεσημέρι EDT (Νέα Υόρκη), το παράρτημα Διαπιστευτήρια και
Πρότυπα ICF θα επαναρχίσουν να δέχονται αιτήσεις για διαπιστευτήρια ACC, PCC και MCC
χρησιμοποιώντας τις επικαιροποιημένες διαδικασίες αιτήσεων. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν
αίτηση Διαπίστευσης την ή μετά από αυτή την ημερομηνία θα αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς τις νέες ICF Εξετάσεις Διαπίστευσης και οι υποψήφιοι που αναμένεται να υποβάλλουν
αξιολόγηση απόδοσης, θα βαθμολογηθούν με βάση τα επικαιροποιημένα κριτήρια Αξιολόγησης
Απόδοσης.

Επικαιροποιημένες Διαδικασίες Αιτήσεων Διαπιστευτηρίων
Τον Νοέμβριο του 2021, το παράρτημα ICF Coaching Education ανακοίνωσε μια επικαιροποιημένη
δομή διαπίστευσης για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης Coaching που έχουν σχεδιαστεί
για να «θέσουν τα υψηλότερα πρότυπα εκπαίδευσης, προοριζόμενης για Coaches, στον κόσμο».
Αυτή η επικαιροποιημένη δομή διαπίστευσης θα αντικαταστήσει τόσο τους χαρακτηρισμούς
Διαπιστευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης Coaches (ACTP) όσο και Εγκεκριμένες
Ώρες
Εκπαίδευσης Προορισμένες για Coaching (ACSTH) με ένα σύστημα ιεράρχησης επιπέδων, το οποίο
ευθυγραμμίζεται με τα επίπεδα Διαπίστευσης ICF. Αυτές οι επικαιροποιημένες ονομασίες
διαπίστευσης, που περιγράφονται παρακάτω, περιλαμβάνουν τα εξής:

• Το επίπεδο 1 (πρώην ACSTH) απευθύνεται σε οργανισμούς που προσφέρουν τουλάχιστον 60 ώρες
δια ζώσης μάθησης και 10 ώρες Mentor Coaching από έναν πιστοποιημένο Mentor Coach; και
διαχειρίζεται μια αξιολόγηση επιδόσεων σε επίπεδο ACC ή πάνω από αυτό. Η εκπαίδευση Επιπέδου
1 ορίζεται ως διαδρομή προς την διαπίστευση ACC.

• Το επίπεδο 2 (πρώην ACTP) απευθύνεται σε οργανισμούς που προσφέρουν τουλάχιστον 125 ώρες
μάθησης δια ζώσης και 10 ώρες Mentor Coaching από έναν πιστοποιημένο Mentor Coach ; και
αξιολόγηση των επιδόσεων σε επίπεδο PCC. Η εκπαίδευση επιπέδου 2 ορίζεται ως διαδρομή προς τα
διαπιστευτήρια PCC.

• Το Επίπεδο 3, μια νέα διάκριση, απευθύνεται σε οργανισμούς που προσφέρουν τουλάχιστον 75
ώρες μάθησης δια ζώσης προηγμένου επιπέδου, και 10 ώρες Mentor Coaching από έναν
πιστοποιημένο Mentor Coach, και αξιολόγηση των επιδόσεων σε επίπεδο MCC. Η εκπαίδευση
επιπέδου 3 ορίζεται ως η διαδρομή προς τα Διαπιστευτήρια MCC.

Το παράρτημα Διαπιστευτήρια και Πρότυπα ICF είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν
επικαιροποιημένες διαδικασίες αιτήσεων Διαπιστευτηρίων που αντικατοπτρίζουν τη νέα δομή
διαπίστευσης με ιεράρχηση επιπέδων και υλοποιείται από το παράρτημα ICF Coaching Education.
Αυτές οι επικαιροποιημένες διαδρομές παρέχουν μια σαφέστερη, ευκολότερη στην πλοήγηση
εμπειρία αιτήσεων για τους υποψηφίους Διαπιστευτηρίων.

Επικαιροποιημένα κριτήρια αξιολόγησης επιδόσεων

Το παράρτημα ICF Credentials and Standards είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι από
την 1η Αυγούστου 2022, τυχόν νέες αιτήσις Διαπιστευτηρίων που απαιτούν Αξιολόγηση Απόδοσης
(ACC-ACSTH, ACC Portfolio, PCC-Level1/ACSTH, PCC-Portfolio και MCC Portfolio) θα αξιολογούνται
στις επικαιροποιημένες Βασικές Δεξιότητες του ICF, που δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο του 2019, οι
οποίες έθεσαν το παγκόσμιο πρότυπο για την επαγγελματική και ηθική πρακτική του Coaching.

Οι επικαιροποιημένοι δείκτες PCC κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2021 και μπορείτε να τους
αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ICF.

Οι επικαιροποιημένοι δείκτες PCC θα τεθούν σε ισχύ για την βαθμολόγηση των αξιολογήσεων PCC
απόδοσης για τους υποψηφίους που υποβάλλουν αίτηση την ή μετά την 1η Αυγούστου. Το
παράρτημα ICF Credentials and Standards συνεργάζεται επίσης με την Ακαδημαϊκή Ερευνητική
Ομάδα του ICF και ειδικούς (SMEs) για την επικαιροποίηση των Ελάχιστων Απαιτήσεων Δεξιοτήτων σε
επίπεδο ACC και MCC. Οι επικαιροποιημένες Ελάχιστες Απαιτήσεις Δεξιοτήτων για τα διαπιστευτήρια
ACC και MCC ευθυγραμμίζονται με τις επικαιροποιημένες Βασικές Δεξιότητες του ICF και θα
δημοσιευθούν έως την 1η Ιουνίου 2022.

Οι ενημερώσεις θα τεθούν σε ισχύ για τους υποψηφίους ACC και MCC που υποβάλλουν αίτηση την
ή μετά την 1η Αυγούστου.

Νέες ICF Εξετάσεις Διαπίστευσης

Το παράρτημα ICF Credentials and Standards είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι θα
ξεκινήσει μια νέα Εξέταση Διαπίστευσης ICF την 1η Αυγούστου. Αυτή η νέα εξέταση αντικατοπτρίζει τις
επικαιροποιημένες Βασικές Δεξιότητες του ICF, που δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο του 2019, οι οποίες
έθεσαν το παγκόσμιο πρότυπο για την επαγγελματική και ηθική πρακτική στο Coaching.

Η Εξέταση Διαπιστευσης ICF θα αντικαταστήσει την τρέχουσα Αξιολόγηση Γνώσης Coach (CKA). Η
νέα εξέταση είναι μια υψηλής ποιότητας, τελευταίας τεχνολογίας δοκιμασία Διαπίστευσης
ευθυγραμμισμένη με τα υψηλότερα πρότυπα πρακτικών ανάπτυξης εξετάσεων πιστοποίησης και
ενημερώθηκε από Coaches πιστοποιημένους από το ICF από όλο τον κόσμο που υπηρέτησαν ως
εξειδικευμένοι εθελοντές στην ανάπτυξή της.

Οι νέες εξετάσεις θα είναι επίσης πιο ασφαλείς, επιτρέποντας σε κάθε υποψήφιο να έχει δίκαιη και με
ίσες ευκαιρίες να αποδείξει τις γνώσεις και τις ικανότητές του στο Coaching. Επιπλέον, η βελτιωμένη
ασφάλεια των εξετάσεων σημαίνει ότι τα ICF Διαπιστευτήριά σας θα έχουν αυξημένη εγκυρότητα,
ακεραιότητα και συνολική αξία.

Οι υπεύθυνοι του παραρτήματος ICF Διαπιστευτήρια και Πρότυπα είναι ενθουσιασμένοι που
συνεργάζονται με την Pearson VUE για να παραδώσουν τις νέες Εξετάσεις Διαπίστευσης ICF. Μέσω
του παγκόσμιου δικτύου εξεταστικών κέντρων και onVUE (ηλεκτρονική υπηρεσία της Pearson), οι
υποψήφιοι θα έχουν πλέον την επιλογή είτε να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις στο σπίτι ή το γραφείο
τους ενώ παρακολουθούνται από έναν διαδικτυακό επιτηρητή, είτε να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις
σε ένα εξεταστικό κέντρο Pearson VUE.

BBBΗ Εξέταση Διαπίστευσης ICF θα περιλαμβάνει περίπου 170 ερωτήσεις βάσει σεναρίων που έχουν
σχεδιαστεί για την αξιολόγηση των γνώσεων και της ικανότητας του υποψηφίου να εφαρμόσει τις
επικαιροποιημένες Βασικές Δεξιότητες του ICF στην πράξη.

Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για Διαπίστευση ICF την ή μετά την 1η Αυγούστου 2022 θα
πρέπει να ολοκληρώσουν τη νέα Εξέταση Διαπίστευσης ICF. Αυτό περιλαμβάνει υποψηφίους που
έχουν ολοκληρώσει το CKA για προηγούμενη πιστοποίηση ICF. Τα άτομα που ανανεώνουν την
πιστοποίηση ICF δεν θα υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις.

