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Direitos e Responsabilidades dos Trainers Internacionais
Direitos
•

Ter direito a critérios de seleção claros e concisos antes de aspirar a se tornar membro do corpo
de trainers internacionais, critérios esses que sejam consistentes com as políticas e
procedimentos aprovados pelo IIBA.

•

Ter direito a um modo aberto e justo de avaliação durante o processo de seleção, que seja
consistente com as políticas e procedimentos aprovados pelo IIBA.

•

Ter assegurado um processo justo e imparcial para resolver queixas como trainer internacional.

•

Ter assegurado um processo justo e imparcial para resolver queixas relacionadas à sociedade na
qual ele ou ela estiver ensinando.

•

Ter assegurado um processo justo e imparcial para resolver queixas relacionadas a um estudante
num programa de formação.

•

Participar da organização e condução do programa de formação, de acordo com o que foi
estabelecido com o Comitê de Ensino Local.

•

Participar da escolha do conte·do do programa de formação, de acordo com o que foi
estabelecido com o Comitê de Ensino Local.

•

Receber informaçoes claras e concisas sobre datas de ensino do Comitê de Ensino Local.

•

Receber informaçoes claras e concisas sobre compensação do Comitê de Ensino Local.

•

Receber pleno apoio político e administrativo do IIBA, de acordo com as políticas e procedimentos
aprovados pelo IIBA.

Responsabilidades
•

Dedicar-se ao seu próprio processo contínuo de crescimento pessoal.

•

Permanecer à par do currículo, políticas e procedimentos de ensino mais recentes aprovados pelo
IIBA.

•

Se comprometer com o processo de continuidade de sua formação, tanto no que diz respeito ao
conte·do como aos métodos de ensino.

•

Ter respeito por cada estudante de um programa de formação, sem favoritismos, e se abster de
relacionamentos privados com estudantes em formação.

•

Ser responsável, em conjunto com os membros do Comitê de Ensino Local, pela organização e
condução de programas de treinamento.

•

Ser responsável, em conjunto com os membros do Comitê de Ensino Local, pelo conte·do dos
programas de formação.

•

Preencher as obrigações detalhadas no acordo entre ele ou ela e a Sociedade.

•

Manter padrões profissionais e éticos de comportamento.
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Direitos e Responsabilidades dos Trainers Locais
Direitos
•

Ser escolhido e avaliado pelo Comitê de Ensino Local, com base nas orientações sugeridas pelo
IIBA.

•

Ter assegurado um processo justo e imparcial para resolver queixas como trainer local.

•

Ter assegurado um processo justo e imparcial para resolver queixas relacionadas à sociedade na
qual ele ou ela estão ensinando.

•

Ter assegurado um processo justo e imparcial para resolver queixas relacionadas a um estudante
em um programa de formação.

•

Ter uma oportunidade justa de colaborar com o Trainer Internacional e o Comitê de Ensino Local
na organização e condução do programa de formação.

•

Ter uma oportunidade justa de colaborar com o Trainer Internacional e o Comitê de Ensino Local
na escolha do conte·do do programa de formação.

•

Receber informações claras e concisas sobre datas de ensino do com o Trainer Internacional e o
Comitê de Ensino Local.

•

Receber informações claras e concisas sobre compensação do Comitê de Ensino Local.

•

Receber pleno apoio político e administrativo do IIBA, de acordo com as políticas e procedimentos
aprovados pelo IIBA.

Responsabilidades
•

Dedicar-se ao seu próprio processo contínuo de crescimento pessoal.

•

Permanecer à par do currículo, políticas e procedimentos de ensino mais recentes aprovados pelo
IIBA.

•

Se comprometer com a continuidade de seu processo de formação, tanto em termos do conte·do
como dos métodos de ensino.

•

Ter respeito por cada estudante de um programa de formação, sem favoritismos, e se abster de
relacionamentos privados com estudantes em formação.

•

Ser responsável, em conjunto com os membros do Comitê de Ensino Local, pela organização e
condução de programas de treinamento.

•

Ser responsável, em conjunto com os membros do Comitê de Ensino Local, pelo conte·do dos
programas de formação.

•

Manter padrões de comportamento profissionais e éticos.
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Direitos e Responsabilidades das Sociedades
Direitos
•

Escolher trainers internacionais como professores dos programas de formação e negociar seus
honorários.

•

Indicar trainers locais a partir de recomendação do Comitê de Ensino Local.

•

Avaliar a habilidades dos estudantes para se comportar de acordo com o código de ética, com
informações dos trainers locais e internacionais, como for pertinente.

•

Avaliar os estudantes para que completem de forma bem-sucedida cada nível da formação e todo
o programa, com as informações dos trainers locais e internacionais, como for pertinente.

•

Receber o apoio do Comitê Executivo do IIBA nas suas decisões, se estiverem consistentes com
os Direitos e Responsabilidades delineados neste documento.

•

Receber o currículo, as políticas e procedimentos de ensino mais recentes do IIBA, junto com
quaisquer esclarecimentos que se façam necessários para sua implementação.

•

Receber apoio têcnico, logístico e qualquer outro apoio solicitado ao IIBA para conduzir um
programa de formação bem-sucedido.

•

Receber qualificações de candidatos que seriam adequados para um grupo de formação ou
programa específico da sociedade.

Responsabilidades
•

Oferecer critérios de seleção claros e precisos a candidatos antes de entrarem em programas de
formação.

•

Oferecer informações claras e precisas aos estudantes quanto a investimento de tempo,
pagamentos, conte·do, processo, Código de ética do IIBA e critérios de certificação durante o
programa de formação, bem como critérios para o término bem-sucedido de cada nível do
programa e critérios para o término bem-sucedido de todo o programa.

•

Avaliar a habilidade dos estudantes para agir de acordo com o Código de ética, com informações
dos trainers locais e internacionais, como for pertinente.

•

Avaliar os estudantes para o término bem-sucedido de cada nível do programa e para o término
bem-sucedido de todo o programa, com informações dos trainers locais e internacionais, como for
pertinente.

•

Assumir junto aos estudantes nos programas de formação que o currículo, o corpo de trainers e o
processo empregado para ensinar correspondem à teoria e pratica da analise bioenergética,
segundo sua definição pelo IIBA.

•

Proteger e preservar o senso de valores dos estudantes e sua compreensão da pratica
terapéutica durante todo o processo de ensino e oferecer uma arena justa e imparcial para discutir
e resolver quaisquer preocupações relacionadas a essas questões.

•

Assegurar o devido processo completo para impedir a ação arbitraria da sociedade nas decisões
sobre seleção, ensino e certificação de um estudante, com o procedimento de recurso claramente
definido.
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•

Ser totalmente responsável, em conjunto com os trainers internacionais que fazem parte do
Comitê de Ensino Local, pelo conte·do dos programas de formação, incluindo as aulas ensinadas
pelos trainers internacionais e locais, mas sem se limitar a elas.

•

Conduzir avaliações formais peródicas dos programas de formação para assegurar que os
trainers internacionais, trainers locais e estudantes estão se desempenhando de acordo com o
objetivo do programa de formação e que os estudantes estão aprendendo e atuando em análise
bioenergética conforme sua descrição no currículo.

•

Manter uma supervisão informal dos programas de formação para identificar quaisquer problemas
que interfiram num programa de formação bem-sucedido.

Direitos e Responsabilidades dos Estudantes nos Programas de Formação
Direitos
•

Receber critérios de seleção claros e concisos antes de entrar num programa de formação.

•

Receber informações claras e concisas quanto ao investimento em tempo, pagamentos, conte·do,
processo, o Codigo de ética do IIBA e critérios para certificação durante o programa de formação,
bem como os critérios para o término bem-sucedido de cada nível do programa e de todo o
programa.

•

Ter o compromisso do IIBA de que o currículo, corpo de trainers e processo de ensino
correspondem à teoria e pratica da analise bioenergética.

•

Ter assegurado o direito de que não sera solicitado(a) a fazer algo que seja inconsistente com seu
senso de valores ou compreensão da pratica terapêutica durante todo o processo de ensino, e ter
uma arena justa e imparcial na qual ele ou ela possa discutir e resolver quaisquer questões
relacionadas a isso.

•

Ter assegurado que as açães do Comitê de Ensino Local e as do IIBA não negarão
arbitrariamente a certificação a estudantes que preencheram aos padrões de certificação, de
acordo com o que esta delineado nas Orientações para Certificação.

•

Ser informado de seus direitos para recorrer e do procedimento de recurso da seleção até a
certificação.

Responsabilidades
•

Estar à disposição para todos os workshops e dias de ensino necessarios.

•

Completar as tarefas no prazo estipulado.

•

Preservar a intimidade dos colegas estudantes e clientes.

•

Manter padrões e comportamentos profissionais e éticos.

•

Ser responsavel pelo pagamento de taxas no prazo estipulado.
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