szerokie spojrzenie
skuteczne rozwiązania

Kryteria naboru i współpracy dla kandydatów
na trenerów programu Archipelag Skarbów®
1. Oczekiwane kompetencje i kwalifikacje:
•
•
•
•
•

Preferowane wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne – ukończone, albo będące
w trakcie.1
Doświadczenie w pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą.2
Podstawy dobrej komunikacji.
Podstawowe umiejętności pracy z grupą.
Dyspozycyjność związana z cyklem szkoleniowym oraz z charakterem pracy.

2. Kryteria osobowościowe:
Skuteczność oddziaływania profilaktycznego i wychowawczego programu Archipelag Skarbów® wynika
z szeregu czynników. Jednym z kluczowych jest spójność wartości i osobistego doświadczenia trenerów
z treściami przekazywanymi młodzieży.
W szczególności dotyczy to następujących obszarów3:
•
•
•
•
•

Budowania relacji opartych na uczciwości, szacunku, przyjaźni oraz empatii.
Odpowiedzialnego podejścia do seksualności podkreślającego wartość czekania z współżyciem
seksualnym do zawarcia trwałego związku na etapie dorosłości.
Dojrzałości i akceptacji własnej seksualności.
Umiejętności społeczne (asertywność i wyrażanie emocji).
Całkowitej abstynencji od papierosów i narkotyków oraz innych uzależnień behawioralnych
(zwłaszcza związanych ze sferą seksualną) oraz odpowiedzialnego korzystania z alkoholu
(umiejętność trzeźwego życia).

Decyzję o dopuszczeniu kandydata do szkolenia na trenera podejmuje osoba odpowiedzialna za szkolenie
na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której w sposób pogłębiony omawia się powyższe
elementy.
Proces szkoleniowy ostatecznie weryfikuje kwalifikacje, kompetencje oraz predyspozycje osobowościowe
kandydata. Jedynie pozytywne ukończenie szkolenia zakończone certyfikacją uprawnia do uzyskania licencji
i podjęcia pracy trenera programu Archipelag Skarbów®.

Istnieje możliwość podjęcia szkolenia przez osoby nie posiadające wykształcenia wyższego kierunkowego spełniające
jednak pozostałe wymagania – warunkiem jest uzupełnienie niezbędnych kwalifikacji w oparciu o indywidualne uzgodnienia
z IPZIN.
2
Proces szkoleniowy nie wyklucza osób bez doświadczenia, gdyż pozwala osobom posiadającym odpowiednie predyspozycje
nabycie niezbędnych umiejętności.
3
Zgodność z wymienionymi standardami jest niezbędnym warunkiem wstępnym umożliwiającym podjęcie współpracy.
Kryteria te nie wykluczają osób, które na wcześniejszych etapach życia doświadczały w wymienionych sferach różnych
trudności, ale (pod warunkiem, że) obecnie uporządkowały życie osobiste
1
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