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Résztvevő kolléganők hazánkból  



“ Where the Earth  finish...Ahol a 
Föld véget ér… 



Portugália bemutatkozik nekünk 



Tréneri nap 

56 Nemzetközi Tréner 12 Senior és 4 Szakértő tréner 



Trénerképzési törekvések 13 országban 
A Tréner jelölt alkalmassági követelményei 

 
*A jelöltnek aktív CIMI-nek (Okleveles Gyermek Masszázs Instruktor) 
kell lennie, aki legalább 5 éve oktat gyermek masszázst szülők részére  
*A jelöltnek IAIM instruktorként már legalább 100 család részére 
kellett oktatnia gyermek masszázst, beleértve apákat, sajátos 
szükségletű gyermekeket és koraszülötteket. Elvárt, hogy a jelöltnek 
legyen tapasztalata különféle kulturális, oktatási és gazdasági háttérrel 
rendelkező családokkal és legyen tanítási tapasztalata is egyúttal. 
* A jelölt elismert tagja kell, hogy legyen a saját IAIM Chapter-ének 
és/vagy a Nemzetközi IAIM szövetségnek. A jelölt aktív részvételt kell, 
hogy mutasson önkéntes tevékenységekben a chapter vagy a 
nemzetközi szervezet javára legalább két éven keresztül. Ilyen lehet 
például a bizottsági/albizottsági munka, lokális/regionális képviselőség, 
közreműködés a hírlevélben, konferencia prezentációk vagy pályázat 
írás. Ha jelenleg nincs chapter a jelölt országában, ebben az esetben 
tréningek koordinálhatók és egy………………….. Ebben az esetben kérlek 
vedd fel a kapcsolatot a CTC tagokkal e-mail-en keresztül. 

 



 
A Tréner jelölt alkalmassági követelményei 

 
*A jelöltnek rendelkeznie kell felsőfokú végzettséggel vagy 
engedéllyel valamilyen segítő területen (szociális munka, 
oktatás, masszázs terápia, stb.) vagy más oktatással és 
tapasztalattal, amely hozzájárul a tanítás hatékony 
kivitelezéséhez. 
*A jelöltnek részt kellett vennie kommunikációs készség, 
tanácsadás és/vagy csoport facilitáció tréningen, valamint 
felnőtt oktatási képzéseken. 
* A jelöltnek meg kell figyelnie egy Tréner négy napos IAIM 
Instruktori képzését mielőtt beadja a jelentkezését, lehetőleg 
egy másik Trénerrel, mint aki kiképezte CIMI-nek. 
* Ez a lépés lehetőséget ad a jelöltnek, hogy megértse, mivel 
jár az, ha Tréner szeretne lenni. 

 



 
A Tréner jelölt alkalmassági követelményei 

 
*A jelöltnek jó írásos és szóbeli angol készségekkel kell 
rendelkeznie és ha nem, akkor felelős gondoskodni minden 
írásos anyag fordításáért, amelyet a Tréner Jelöltek 
Bizottságához (CTC) benyújt. A CTC, illetve a nemzetközi IAIM 
nem vállal semmilyen fordítási költséget sem a tréning során, 
sem dokumentumokért. 
*   Minden jelentkező ajánlásra kerül és be lesz mutatva a CTC 
részére egy IAIM Tréner által, aki szeretne asszisztálni a 
jelöltet a trénerré válás folyamatában, és akit ő választ. Ha a 
jelentkező nem tud találni magának egy Trénert, aki segít neki 
ebben a lépésben, egy email-t szükséges küldeni a CTC mind a 
négy tagjának, hogy megoldhassák a szituációt. 
*A jelentkező elérhető kell, hogy legyen egy interjúra, 
személyesen vagy telefonon/Skype-on keresztül. 

 



Regisztráció és szervezés 



Megnyitó ceremónia 



Országok bemutatkozása 





















  



IAIM Oktatási,Továbbképzési 
Konferencia Előadói 

• Sylvie Hétu* 

 

• Pratibha Reebye* 

• Elsa Sylvia 

• Angela Underdown * 

• Nils Bergerman* 

 

 
* előadás anyagát megkaptuk! 

• IAIM szerepe a CIMI-k 
szerepe a világban 

• Terápia az érintés? 

• Koraszülöttek érintése 

• Korai kötődés segítése 

• Biológiai evolúció és a  
neurosisztémás 
rendszer az anyáknál 



IAIM Konferencia: Sylvie Hétu előadása 

 



Sylvie Hétu előadása 

  



  



IAIM Közgyűlés 20 ország képviseletével 

 



IAIM Közgyűlés  



IAIM Tagországok és Kapcsolattartók (53 ) 



IAIM Elnöke 

Benedetta Costa  Margo Kilborn 



IAIM elnökségi tagok 

 
 
 
 

• Andreina Di Geronimo – 
Alelnök 

• Jody Wright – Kincstárnok 
• Lucia Paulino – Oktatási 

koordinátor 
• Rosy Mendizabal – Titkár 
 
 
 
 

 



Új IAIM Honlap 2012 októbertől 

 

 



Magyar nyelvű anyag az IAIM honlapján 



IAIM a Facebook-on 

 



2014 október Costa Rica 



        Viszontlátásra Lisszabon! 


