INLPTA utbildningar
NLP PRACTITIONER /
NLP BUSINESS PRACTITIONER

En grundkurs där du lär NLPs förhållningssätt, modeller och tekniker.
Efter kursen kan du använda NLP i din
personliga och professionella vardag.
Grundläggande kompetensnivå avseende NLP färdigheter, kunskaper,
principer, attityder och filosofi.
(Minimium 130h klassrumstid)
NLP MASTER PRACTITIONER /
NLP BUSINESS MASTER PRACTITIONER

Avancerad kompetensnivå avseende
NLP-färdigheter, -kunskaper, -principer,
-attityder och -filosofi.
En fördjupning av NLPs förhållningssätt, modeller och tekniker. Du lär dig
också fler modeller som stärker ditt
NLP-användande. (Minimium 130h
klassrumstid)
TRÄNARUTBILDNINGAR
TRAINER/BUSINESS TRAINER

Det här är steget för att få lära ut NLP.
Du har INLPTA-certifikat på Practitioner
och Master Practitioner. På den här
nivån har man ofta praktiserat NLP ett
tag innan man fortsätter till tränare.
På utbildningen har du omfattande
teoretiska studier, test av dina teoretiska kunskaper, får uppvisa praktiska
färdigheter och du får lära dig olika

www.inlpta.se

sätt att lära ut. Efter fullbordad certifiering har du rätt att lära ut NLP Practitioner och NLP Master Practitioner.
MASTER TRAINER /
BUSINESS MASTER TRAINER

Kompetens och förmåga att genomföra utbildningen INLPTA NLP Trainers
för blivande INLPTA NLP Trainers. För
att nå nivån Master Trainer skall man
officiellt begära inträde till denna nivå
samt även bifoga ett personligt brev
om kompetens och förmåga från den
NLP Master Trainer som ansökanden
har utbildats av. Vid godkänt certifikat
får du utbilda NLP Trainers.
Fler utbildningar inom INLPTA
DIPLOMA
NLP Diploma är en kortare utbildning
i form av ett urval ur utbildningen
till NLP Practitioner. Utbildningen
kan tillgodoräknas när man går den
fullständiga grundutbildningen till NLP
Practitioner. 30h klassrumstid.
Påbyggnadsutbildning
CERTIFIERAD COACH
(NLP-inriktning)
Utbildningen till certifierad coach är
en påbyggnadsutbildning som kräver
att den som deltar redan är certifierad
NLP Practitioner genom INLPTA.

Vi säkerställer
kvalitet i din
NLP-utbildning

International NLP Trainers
Association (INLPTA) säkerställer
kvalitet, professionalism och
etik i de NLP-utbildningar som
hålls av anslutna tränare.
INLPTA Scandinavia ingår i INLPTA International som är en
internationell organisation som grundades 1993 och finns
representerad i mer än 30 länder. Tanken bakom INLPTA är att
det ska vara lätt att välja en kvalitetsutbildning som har krav på
innehåll, kvalitetsstämpel på tränarna och att det är likvärdigt
ovasett var man går utbildningen.
Samtliga INLPTA-utbildningar har krav på certifieringsprocessen
samt krav på vilken kunskap och vilka färdigheter som tränarna
skall uppvisa för att få lov att utbilda inom INLPTA.
Det gör att när du väljer en utbildning inom INLPTA kan du vara
säker på att du får en kvalitetsutbildning.

Krav på ceritifering
INLPTA har minimikrav på antal timmar som du som deltagare
skall ha tillsammans med en INLPTA-ansluten tränare för att
få certifieras på de olika utbildningsnivåerna som finns. INLPTA
kräver att både färdigheter och teoretiska kunskaper säkerställs. Som deltagare får du skriva ett prov där du skall ha 85%
rätt för att bli godkänd och du skall även ha visat god förmåga
att använda dig av de modeller du har lärt dig.
INLPTAs utbildningsgrupper är oftast inte större än att du kan
få en nära kontakt med dina tränare. Denna kontakt ger inte
bara möjlighet att följa din utveckling utan ger också många
tillfällen att få personlig feedback.

Varför välja INLPTA?
Grundutbildning i NLP finns i många olika utföranden och
omfattningar på marknaden. Värdet på olika certifieringar
kan därför variera väldigt mycket. Ett INLPTA-certifikat är ett
internationellt erkänt bevis på förstklassiga kunskaper och
färdigheter.
Det gör att du kan välja att gå en vidareutbildning för en
annan INLPTA-utbildare någon annanstans i världen och få
samma kvalitet.

Tränarnas utbildning
En INLPTA-tränare har minst 400 timmars NLP-träning bakom sig
och omfattande teoretiska studier. Träningen och studierna är
utspridda över minst 2 år och oftast mycket längre.

INLPTA Scandinavia
INLPTA Scandinavia är en förening med styrelse, så om något oklart
skulle uppstå kan du som deltagare vända dig till INLPTA.
Besök vår hemsida för mer information: www.inlpta.se och för att
hitta din utbildare. Välkommen till våra kvalitetsutbildningar!

