• CVPCC-ansökan
Ni behöver inte vänta tills inspelningen är godkänd. Det räcker med att ni har
- 1 rekommendationsbrev från Practicum-examinator
- 1 inspelning, Observera regler för inspelning, läs mer på
http://www.coachville.se/elevsidor.html
- 1 dokument 'Approval for recording' från den klient ni har spelat in
- Klientlogg med minst 100 timmar (ICF - och jag förmodar även CV - vill att man
använder amerikansk datering, MMDDYYYY)
De ovannämnda fyra filerna ska bifogas ansökan.
Gör sedan så här:
A) För varje enskild Class ni har deltagit i, gå in på Syllabus och klicka på länken längst ned på sidan:
View Completion Summary eller View Printable + skriv ut Summaryn (ni behöver dem för att kunna
fylla i informationen i själva ansökningsformuläret)
B) Klicka sedan på
- Member services (högst upp på sidan, blå, liten stil), därefter på
- Graduation Center (lite längre ned, orangefärgad flik)
- ladda ned 1) Full Program RoadMap + fyll i den elektroniskt och spara (ska bifogas
CVPCC-ansökan)
- ladda ned 2) Full Program Application Instructions - eller gå direkt till
- 3) Click here to complete and SUBMIT your FULL PROGRAM och ladda ned/skriv ut
sidan så att ni ser exakt vilken information som måste fyllas i och/eller bifogas + se till
att ni har alla bilagor och all information som ska fyllas i
C) Nu kan ni fylla i själva ansökan.
D) Rekommendationsbrevet för inspelningen skickas till CoachVille direkt från CoachHuset, så när CV
har fått även det, sammanställer de CVPCC-intyget.
• ICF ACC-ansökan
Det verkar som att man fortfarande kan få ut sin ICF-certifiering utan att vara medlem i ICF. Gå in på
den här sajten och läs mer:
http://www.coachfederation.org/icfcredentials/become-credentialed/acc/
och det som gäller för er är "ACC ACTP Application Requirements".
Och vill ni bli medlemmar i ICF, är det viktigt i vilken ordning man går med i den svenska resp globala
sektionen. Läs mer på http://www.icfsverige.se/index.asp?page=38

