Във връзка с прилагането и спазването на минималните обучителни стандарти по
психодрама, социометрия и групова терапия и свързаните с това етични принципи и норми,
отразени в Етичния кодекс на организацията, БДПГТ приема дефинициите на ФЕПТО за
основните роли и техните компетенции в обучението и практиката на психодрамата
като ги допълва с отговарящи на националният конкест възможности за изпълнение на
тези роли.
1.1 Определение за старши главен обучител:
Старши обучител трябва да бъде завършил акредитиран член на FEPTO или БДПГТ, или
организация, призната от FEPTO, с минимум 5 години следдипломен стаж (с текущ договор с
обучаващата организация).
Старшите обучители с етични спорове, които не са в съответствие с Етичния кодекс на FEPTO
или БДПГТ, не се разглеждат в тази роля.
Компетентностите на старши обучител:
- Сертифициран психодраматист с дълбок опит в своята област на приложение в Психодрама /
Социодрама, отговарящ за педагогическия и научен процес на обучение с дълбоки познания за
етичните и юридическите задължения на обучаващите и обучаваните;
- Професионалист, способен да планира програма за обучение, включително супервизия на
обучаемите, провеждане на уроци, маркетинг на курса и подпомагане на обучаваните да
развиват професионални възможности и интегрирането им в педагогическите и научните
дейности;
- професионален специалист в разработването и / или предоставянето на програма за
обучение в организация за обучение или друга учебна институция по консултиране,
психотерапия, терапия, психично здраве, обучение, развитие на организацията, обучение,
образование, социални и здравни или свързани полета и области;
- Познаване на развиващи се критерии за избор на кандидати за дипломна квалификация и
процедури за интервюиране и избор на подходящи стажанти;
- Познаване на минималните стандарти за обучение FEPTO
федерацията

и другите изисквания на

Референции към старши обучител:
- Съставяне на Портфолио, предоставящо цялата информация, изисквана по гореописаната
дефиниция, със съответните дипломи.
1.2 Определение за обучител:
Обучителят трябва да бъде дипломиран от акредитиран член на FEPTO или БДПГТ, или друга
организация призната от FEPTO, с минимум 2 години опит след завършване на курса (с текущ
договор с обучаващата организация или основателите на организацията). Поканените
обучители не се считат за обучители на организацията за обучение.
Обучаващите с етични спорове, които не отговарят на Етичния кодекс на FEPTO или БДПГТ, не
се разглеждат в тази роля. Организацията за обучение, която кандидатства с обучител с такива
спорове, не може да кандидатства за членство в FEPTO или за акредитация пред БДПГТ.
Компетентности на обучителя:

- сертифициран психодраматист с опит в собствената си област на приложение в Psychodrama /
Sociodrama, който отговаря за педагогическия процес на обучение с дълбоки познания за
етичните и юридически задължения на обучаващите и обучаваните;
- Професионален специалист в разработването и / или предоставянето на програма за
обучение в организация за обучение или друга институция за обучение по консултиране,
психотерапия, терапия, психично здраве, обучение, развитие на организацията, обучение,
образование, социални и здравни или свързани полета и области;
- Познаване на минималните стандарти на БДПГТ и FEPTO и другите изисквания на
федерацията и БДПГТ.
Референции към обучителят:
- Съставяне на Портфолио, предоставящо цялата информация, изисквана по гореописаната
дефиниция, със съответните дипломи.
1.3 Определение за поканен обучител:
Поканеният обучител трябва да е от акредитиран член на FEPTO или БДПГТ, с минимум 2
години опит след завършване на курса и да изпълни компетенциите на старшия главен треньор
или обучител.
Референции към поканеният обучител:
- Съставяне на Портфолио, предоставящо цялата информация, изисквана по гореописаната
дефиниция, със съответните дипломи.

