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CURRICULUM NLP-Master ARONLP 

 
Condiţii de participare 
 

Certificat de absolvire al unui NLP- Practitioner training ARONLP sau echivalent.  
 

Durata 
 

Durata obligatorie de training 130 sau mai multe ore de training inclusiv testare, împărţite pe 18 sau mai 
multe zile de training. Supervizare obligatorie: 15 ore de supervizare individuală sau în grupă 
condusă de un formator principal certificat NLP (Master Trainer ARONLP sau echivalent) în cadrul 
programului de training şi/sau după testare.  
 

 80% sau mai mult din training va fi condus de un formator principal certificat NLP. 
 20% din training poate fi condus de o altă persoană sub supervizarea sau moderarea unui 

formator certificat principal NLP (Master Trainer ARONLP sau echivalent) 
 

Asistenta 
 

 de la un număr de 10 participanţi este obligatorie prezenţa unui asistent cu calificarea de NLP-Master 
 

Calificarea formatorului 
 

 Formator principal certificat ARONLP care a sustinut cel putin 3 (trei) Practitioner traininguri 
 Lehrtrainer DVNLP care a sustinut cel putin 3 (trei) Practitioner traininguri 
 Fellow Member Trainer IANLP care a sustinut cel putin 3 (trei) Practitioner traininguri 
 sau similar care a sustinut cel putin 3 (trei) Practitioner traininguri 
 

Marimea grupei 
 

 o grupă de training este compusă din minimum 6 (sase) participanţi 
 

Aptitudinile Master-ului NLP si criteriile de evaluare si certificare 
 

 Competenţa comportamentală de utilizare a aptitudinilor practicianului NLP în combinaţii. 
 Integrarea la nivel comportamental a presupoziţiilor NLP. 
 Cunoaşte conţinuturile de bază, aptitudinile, tehnicile, tiparele, metodele şi conceptele NLP şi este în 

stare să le aplice competent în practică atît la el însuşi cît şi la alţii. 
 Dezvoltarea continuă a capacităţii proprii de percepţie. 
 Prestarea de muncă ecologică de schimbare personală atît cu sine însuşi cît şi cu alţii. 
 Abilitatea de a diferenţia între forma şi conţinut, între experienţă şi aparenţă. 
 Abilităţi avansate de rapport (stabilirea şi păstrarea rapportului cu fiecare membru al grupei de 

training şi cu întreaga grupă). 
 

Conţinuturi minime 
 

1. Prezentarea şi/sau demonstrarea de către participant a unei aplicaţii (tehnici) NLP pe care o utilizează 
frecvent în  viaţa sa de zi cu zi sau profesional. 

2. Metaprograme. 
3. Valori şi criterii. 

 Identificare şi utilizare 
 Ierarhia criteriilor 
 Elicitarea echivalentelor complexe 
 Adaptarea şi schimbarea criteriilor 

4. Sleight of Mouth. 
5. Submodalităţi avansate. 
6. Utilizarea şi transformarea convingerilor şi prejudecăţilor. 
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7. Aprofundarea Meta-Modelului şi Milton-Modelul. 
8. Comunicarea deliberată la mai multe niveluri. 
9. Modele de negociere şi pentru managementul conflictelor. 
10. Introducete în tecnici de prezentare şi în munca cu grupurile. 
11. Modelling – ABC-ul modelării NLP. 
12. Munca sistemică (grupuri, familii, echipe). 
13. Munca avansată pe Timeline. 
14. Modele integrative NLP: de exemplu SCORE, SOAR, ROLE. 
 

 Diversele tehnici NLP, de exemplu Re-Imprinting, Visual Squash, Resolving Grief, Core 
Transformation Process şi altele, sînt utilizări practice ale metodelor enumerate mai sus şi din acest 
motiv nu sînt menţionate în mod special. 

 

 Continuturile vor fi explicate teoretic intr-o forma de presentare cognitiva adecvata si vor fi integrate 
prin demonstratii practice si exercitii. Partea de aplicatie a cunostintelor dobandite include 
observarea, experienta personala si coachingul.  

 

Testarea scrisă pentru NLP-Master 
 

Testarea scrisă obligatorie privitor la conţinuturile din NLP-Master training verifică transferul conţinuturilor 
minime şi serveşte asigurării calităţii formarii NLP. Testul trebuie să demonstreze că următoarele 
conţinuturi au fost înţelese şi integrate: 
 

1. Valori 
2. Convingeri 
3. Munca cu grupurile/sisteme 
4. Sleight of Mouth 
5. Modelarea 
6. Metaprogramele 
7. Timeline 
8. Elemente de bază ale muncii cu grupurile şi tehnici de prezentare  
 

Conceptia formei şi conţinutului testării sînt la libera dispoziţie a formatorului principal certificat NLP. 
Materialele de testare ale participanţilor vor fi arhivate pentru 3 ani. În această perioadă, comisia pentru 
formare şi asigurarea calităţii în NLP a Asociaţiei are dreptul să solicite pentru control arhiva în întregime 
sau anumite extrase din aceasta. 
 

Testarea practică pentru NLP-Master 
 

Concepţia formei şi conţinutului testării sînt la libera dispoziţie a formatorului principal certificat NLP şi se 
orienteazî dupa experienţa de viaţă şi profesională a participanţilor. 
 
Testarea pratică permite absolvenţilor NLP-Master training-ului să demonstreze, congruent, integrarea 
comportamentală a axiomelor şi a tehnicilor NLP, îndeosebi: capacitatea de percepţie, munca de 
schimbare cu sine însuşi şi cu alţii, precum şi rapport. 
 

Conţinutul certificatului NLP-Master 
 

Certificatul NLP-Master ARONLP trebuie să conţină următoarele detalii: 
 

1. Afirmaţia de conformitate cu privire la respectarea standardelor ARONLP 
2. Ştampila si timbrul ARONLP 
3. Durata formării în zile şi ore de training 
4. Data calendaristică a primei şi a ultimei zile de formare 
5. Semnătura formatorului principal certificat NLP 
6. Titlul: NLP-Master ARONLP. 
 

Intrarea în vigoare: începînd de la 01.01.2009. 
 
Preşedinte ARONLP     Director formare NLP 
 
Dr. Carmen Todor MD     Dr. Marius Catiche MSc 
 
 

Actualizat la data de 28.10.2012 


