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JÄMFÖRELSE MELLAN FDI OCH LCIP  
 

Läs igenom tabellen nedan för att fastställa lämpligt institut baserat på nuvarande 
erfarenhet som instruktör. 
 

 Utvecklingsinstitut för instruktörer 
(FDI) 

Lions certifierade instruktörer 
(LCIP) 

Vilket är syftet med 
denna utbildning? 

o Tillhandahåller grundläggande 
kunskaper och färdigheter. 

o Fokuserar på att leverera utbildning 
och tekniker att genomföra utbildning 
för lokala deltagare. 

o Förbereder medlemmarna att vara 
effektiva instruktörer vid utbildning i 
klubbar, distrikt och multipeldistrikt. 

o Förbättrar befintliga kunskaper och 
förfinar färdigheter inför utbildning av 
vuxna. 

o Certifierar kvalificerade instruktörer att 
leverera konsekvent och utbildning på 
alla nivåer, inklusive utbildnings-
evenemang på internationell nivå. 
 

Vad kan deltagarna 
förvänta sig av 
denna utbildning? 

o Använda nya utbildningstekniker.  
o Förbättra färdigheter att leverera 

utbildning. 
o Utvärdera sina färdigheter som 

instruktör och identifiera områden som 
kan förbättras.  

o Bekräfta förståelse av viktiga färdigheter 
om utbildning.  

o Inhämta ytterligare strategier och tekniker 
om utbildning. 

o Öka självförtroende genom återkoppling 
från andra deltagare och instruktörer. 

Vem bör ansöka om 
att delta? 

o Erfarna och ej erfarna instruktörer som 
önskar förbättra sina färdigheter att 
leverera utbildning. 

o Både dem som har och inte har 
utexaminerats från FDI med omfattande 
(5 år eller mer) erfarenhet som instruktör. 

Hur blir deltagarna 
utexaminerade från 
FDI eller LCIP-
certifierade? 

o Delta i FDI. 
o Slutför den hemuppgift som krävs efter 

institutet inför examen. 

o Delta i en LCIP-utbildning. 
o Uppfyll kraven för certifiering. 
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Tabellen nedan visar de utbildningsnivåer man är kvalificerad att leda efter deltagande i 
utbildningen samt har utexaminerats från FDI eller blivit LCIP-certifierad. 

 

Nivå Examinerad 
från FDI 

LCIP-
certifierad 

Alla utbildningar på klubbnivå   

Alla utbildningar på zonnivå   

Alla utbildningar på distriktsnivå 
  

Alla utbildningar på multipeldistriktsnivå 
(inklusive multipeldistriktets utbildning för 
1VDG/DG Elect) 

  

Lokala institut – ALLI, RLLI och ELLI   

Internationella institut Ej kvalificerad   

Internationellt seminarium för 1VDG/DG Elect Ej kvalificerad  
 

 

Upphör status som utexaminerad från FDI? 

Status som utexaminerad från FDI behålls av lionmedlemmar och leomedlemmar så länge de är medlemmar i en 
lionklubb. Det krävs för närvarande ingen återcertifiering. Ytterligare information om FDI finns på webbsidan om 
FDI. 

Upphör LCIP-certifieringen? 

LCIP-certifieringen är giltig i fyra (4) år. Information om processen för återcertifiering kommer tillhandahållas Lions 
alla certifierade instruktörer i början av det verksamhetsår när de behöver genomgå processen för återcertifiering. 
Ytterligare information om återcertifiering i LCIP finns på webbsidan om LCIP. 

 

Om du har frågor om programmen FDI eller LCIP skickar du e-post till institutes@lionsclubs.org  

https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/faculty-development-institute
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/faculty-development-institute
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/lions-certified-instructor-program
mailto:institutes@lionsclubs.org
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