תעודות הסמכה המוענקות כיום על ידי המכון להתמקדות
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מיומנות כפרטנר התמקדות )-(Proficiency as a Focusing Partner
זוהי לא הסמכה ,אלא הכרה הניתנת לאנשים שהוכיחו למידה משביעת רצון של מיומנויות כפרטנר התמקדות .זה יכול
להינתן או כהכרה זמנית בדרך להסמכה מלאה או כהכרה בפני עצמה.
הערה :זוהי ההכרה היחידה שיכולה להינתן על ידי מנחה התמקדות מוסמך ) (Certified Focusing trainerמכל סוג.
תעודות הסמכה )המפורטות למטה( יכולות להינתן רק על ידי קורדינאטורים מסמיכים ).(Certifying Coordinators
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------הסוגים הבאים של תעודות הסמכה מוענקים על ידי המכון להתמקדות ,על פי המלצה של קורדינאטור מסמיך.
הערה :המונח "מנחה התמקדות מוסמך' מתייחס לכל מי שהוסמך על ידי המכון להתמקדות ,אך זוהי גם כותרת
לתעודת הסמכה .ברגע שמישהו מתחיל את תוכנית ההסמכה ,הקורדינאטור שלו צריך לרשום אותו במכון כ"מתלמד".
אנו בד"כ מצפים שמישהו שנרשם כמתלמד ,יעבור תהליך של שנתיים עד שיהפוך למוסמך ,למרות שאורך הלימוד אינו
קבוע ,ומשתנה בין קורדינאטורים .תשלום חד פעמי מאפשר לקבל את ההסמכה .בכל שנה לאחר ההסמכה,
המוסמכים מתבקשים לשלם את דמי החבר השנתיים שלהם למכון כדי להישאר רשומים כחברים מוסמכים.
 .1מנחה התמקדות מוסמך או מוסמך התמקדות מקצועי )(Certified Focusing Professional
שתי הכותרות הללו זהות וכל קורדינאטור מסמיך יכול להעניק אותן .הכותרת "מוסמך התמקדות מקצועי"
הוספה לפני כמה שנים כחלופה לכותרת "מנחה התמקדות מוסמך" .חלק מהאנשים עדיין בוחרים "מנחה
התמקדות מוסמך" וחלק בוחרים "מוסמך התמקדות מקצועי" לפי העדפה אישית .האדם המוסמך יכול
לבקש את שתי הכותרות אם הבקשה נעשית בזמן ההסמכה .אם היא נעשית מאוחר יותר ,עלות תעודה
נוספת היא .$25
 .2תרפיסט באוריינטציה התמקדותית )(FOT- Focusing-Oriented Therapist
תעודה זו ניתנת רק על ידי קורדינאטורים מסמיכים שהינם תרפיסטים באוריינטציה התמקדותית וגם
מלמדים תוכנית  FOTייעודית .התעודה ניתנת )על ידי קורדינאטור מסמיך כפי שתואר( לאלו הזכאים
באופן חוקי להשתמש בתואר "תרפיסט" במדינתם ואשר השלימו תוכנית לימודים ייעודית ל .FOT
 .3תרפיסט באוריינטציה התמקדותית עם הגוף השלם ) ( Wholebody FOT
תעודה זו ניתנת רק על ידי קורדינאטורים מסמיכים שהינם תרפיסטים באוריינטציה התמקדותית וגם
מלמדים תוכנית של התמקדות עם הגוף השלם הייעודית לתרפיסטים באוריינטציה התמקדותית .היא
ניתנת )על ידי קורדינאטור מסמיך כפי שתואר( לאלו הזכאים באופן חוקי להשתמש בתואר "תרפיסט"
במדינתם ואשר למדו תוכנית מלאה של  FOTמפרספקטיבה של הגוף השלם.
 .4מנחה התמקדות עם הגוף השלם )(Wholebody Focusing Trainer
תעודה זו ניתנת על ידי קורדינאטורים מסמיכים שהשלימו תוכנית מלאה בהתמקדות עם הגוף השלם
ומלמדים את תוכנית ההסמכה שלהם מפרספקטיבה של הגוף השלם .היא ניתנת )על ידי קורדינאטור
מסמיך כפי שתואר( למי שהשלים תוכנית של התמקדות עם הגוף השלם.
 .5מנחה התמקדות עם ילדים )(Children Focusing Trainer
תעודה זו ניתנת על ידי קורדינאטורים מסמיכים שעברו תוכנית ייחודית להתמקדות עם ילדים .היא ניתנת
)על ידי קורדינאטור מסמיך כפי שתואר( למי שהשלים תוכנית הסמכה רגילה ובנוסף  60שעות של קורס
הכשרה להתמקדות עם ילדים.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------קורדינאטור מסמיך )( Certifying Coordinator
הכותרת "קורדינאטור מסמיך" מאפשרת למי שהוסמך לכך ,להסמיך אחרים .קורדינאטור מסמיך קודם ממליץ על
מישהו שיש לו אחת מההסמכות שצוינו למעלה כקורדינאטור בהתמחות .התמחות של קורדינאטור בדרך כלל נמשכת
שנתיים ,במהלכם הוא מכשיר לפחות שני תלמידים דרך תוכנית הסמכה מלאה ,בהדרכה של המנטור שלו .כשהוא
משלים את כל הדרישות ,הקורדינטור המנטור שלו ממליץ עליו להיות מוסמך גם הוא כקורדינאטור מסמיך.

