Fellow Member Trainer IANLP -tunnustuksen
saamisen edellytykset
’Fellow Member Trainer IANLP’ -tunnustuksen saamiseksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:
Henkilökohtaiset opinnot ja kokemus:
(1 tunti = 60 minuuttia)

1. Todistukset NLP Practitioner IANLP, NLP Master IANLP ja NLP Trainer IANLP -koulutuksista, tai niitä
vastaavista IANLP:n hyväksymistä muiden standardien mukaisista NLP –koulutuksista.
2. Vähintään kolmen vuoden kokemus NLP -alalta Practitioner –koulutuksen käytyään, ja vähintään 20
tuntia valmennusta/terapiaa vähintään NLP Master –tasoisen kanssa pitää olla dokumentoituna.
3. Pitää todistaa, että on ollut apukouluttajana sekä NLP Practitioner IANLP että NLP Master IANLP –
koulutuksissa, tai vastaavissa IANLP:n hyväksymissä muiden standardien mukaisissa koulutuksissa.
Fellow Member Trainer IANLP:n allekirjoittama asiakirja vaaditaan todisteeksi. Mainitun asiakirjan pitää
todentaa valmistuminen, loppuunsaattaminen, kesto ja apukouluttajuuden aloitus- ja
lopetuspäivämäärät. Tämä koulutus, jossa on ollut apukouluttajana, pitää olla fellow member trainerin
suunnittelema, ja sen odotetaan vastaavan hänen koulutuksensa painotuksia.
4. Pitää todistaa, että on osallistunut vähintään 150 tunnin verran kokemukselliseen oppimiseen aiheena
ihmisen kehittymisen/kasvamisen menetelmät, jotka perustuvat humanistiseen psykologiaan; esimerkiksi
hahmoterapia, hypnoterapia, perheterapia, asiakas-lähtöinen neuvonta, tai jokin muu menetelmä, joka
jakaa NLP:n kanssa sen perusolettamuksia (oman valinnan mukaisesti ja mieluiten ryhmässä). Näihin
tunteihin pitää sisältyä ryhmädynamiikan ja ohjaamisen opintoja. Yhden menetelmän osalta ei ole
tuntimääräisiä vaatimuksia.
5. NLP :hen liittyvien alojen psykologisen kirjallisuuden tuntemusta. Tämä voidaan hankkia opiskelemalla
psykologiaa, kasvatuspsykologiaa, osallistumalla jatkuviin opetuksellisiin tapahtumiin, workshoppeihin,
kongresseihin, tai näihin liittyvien alojen opintoihin.
Ammatillinen kokemus:
6. Vähintään 300 tuntia opetuskokemusta aikuiskoulutuksesta, sisäisestä koulutuksesta, julkisesta – tai
yksityiskoulusta, tai muuta verrattavissa olevaa opetuskokemusta pitää olla todistettuna.
Suositukset (verkosto, laatu, etiikka):
7. Suosittelijat: esitettävä kolmen (3) Fellow Member Trainer IANLP:n suosituskirje, jossa vakuutetaan, että
hakijalla on korkealaatuiset aikuiskoulutuksen taidot ja korkeat eettiset normit. NLP Trainer –
koulutuksen sisältövaatimukset voivat toimia ohjeina näille kriiteereille.

Lupa käyttää ’Fellow Member Trainer IANLP’ –nimikettä
Kun kaikki edellä mainitut vaatimukset täyttyvät, ja hakija on asianmukaisesti allekirjoittanut nimikkeen käyttö
-sopimuksen, hakijalle voidaan myöntää lupa käyttää ’Fellow Member Trainer IANLP’ –nimikettä.

Tämän asiakirjan alkuperäinen englanninkielinen versio pätee kaikissa tulkinnallisissa tilanteissa ensisijaisesti, ja on voimassaolevana
luettavissa osoitteessa www.ia-npl.org.
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