IANLP-täydennyskoulutukset tasavertaisen osaamisen takaamiseksi
Post-certification based on third-party trainings
IANLP-tasotodistuksen voi saada ainoastaan henkilö, jolla on esittää edellisen tason
IANLP-todistus. Vaikka Fellow Member Trainer (FMT) IANLP voi asettaa omat kriteerinsä
koulutukseen pääsystä, todistus annetaan vasta, kun osallistujalla on esittää edeltävän
tason IANLP-todistus.
Jollei koulutukseen tuleva henkilö pysty esittämään todistusta edellisen tason
suorittamisesta, FMT IANLP on velvollinen järjestämään todistuksen täydennyksen
seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Täydennykseen sopivan ehdokkaan on täytynyt valmistua NLP Practitioner- tai NLP
Master -koulutuksesta, josta on saanut todistuksen ilman IANLP-sinettiä. Hän valitsee
itse FMT IANLP:n, kenen koulutuksessa haluaa suorittaa todistuksen täydennyksen.
2. Laadun takaamiseksi FMT IANLP takaa, että todistukseen johtavat koulutukset ovat
yhtäpitäviä IANLP:n sisältövaatimusten kanssa. Vaatimukset sisältävät mm. koulutusten
keston päivissä ja tunneissa, vähimmäisvaatimukset sisällölle, sekä kirjallisen- että
näyttökokeen, kuten myös hyväksytyt vaatimukset kouluttajalle.
3. Ehdokkaan on esitettävä tarvittavat asiakirjat.
4. FMT IANLP voi vaatia oman arvionsa mukaan henkilökohtaisia koulutusosien
kertauksia, ja/tai hän voi vaatia jonkinlaista testausta, tai hän voi kokonaan kieltäytyä
kouluttamasta ehdokasta ilman minkäänlaista velvoitetta esittää syytä siihen.
5. Kun ehdokkaalla on kaikki täydennykseen vaadittava suoritettuna ja dokumentoituna,
FMT IANLP takaa taitojen osaamisen ja olennaisten asioiden tietämyksen antamalla
kyseessä olevan koulutustason mukaisen todistuksen, jossa on alkuperäinen IANLPsinetti.
6. Kouluttajan omassa harkinnassa on päättää veloituksen suuruus tekemästään työstä.
FMT IANLP neuvottelee veloituksesta ehdokkaan kanssa. Ehdotuksena pyydetään
ottamaan harkintaan FMT IANLP:n käyttämä aika, sinetin hinta ja se koulutukseen tulijan
lisäkoulutuksen määrä, joka tarvitaan koulutuksen suorittamiseen.
Esimerkki
Olavi Opiskelija on äskettäin muuttanut toiselle paikkakunnalle. Olavi haluaa osallistua NLP Master
IANLP – koulutukseen uudella paikkakunnallaan ja saada IANLP-sinetin todistukseensa. FMT IANLP:n täytyy
selvittää varmuudella, että aiemmin käyty NLP Practitioner -koulutus on IANLP:n sisältövaatimusten
mukainen. Kun selviää, että Olavin koulutuksen pituus on ollut lyhyempi kuin vaaditaan, eli 16 päivää,
yhteensä 108 tuntia (1 tunti=60 minuuttia), ja vielä lisäksi Olavi on ollut poissa kaksi päivää, FMT tarjoaa
Olaville mahdollisuuden osallistua omaan NLP Practitioner -koulutukseensa kahdeksi päiväksi,
täydennyskoulutuksen ja vaadittavien lisätehtävien lisäksi.
Olavi Opiskelija päättää aloittaa opiskelut kertaamalla NLP Practitioner -tason taitoja.
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