REJESTRACJA NA CYKL SZKOLENIOWY pt.
Drużynowy LEVEL UP - Świadomość
(Moduł 1. „Post-małolat czyli o wyzwaniach wychowawczych XXI wieku”)
Rekrutacja na cykl trzech dwudniowych szkoleń realizowanych w trybie weekendowym
(sobota/niedziela) w dniach:

27.03-28.03.2021 – realizacja on-line
17.04-18.04.2021 – realizacja on-line
15.05-16.05.2021 – realizacja off-line (Warszawa)
12.06-13.06.2021 – konsultacje on-line w sprawie praktyk
Pierwsze dwa zjazdy odbywają się w formule zdalnej (on-line) z wykorzystaniem platformy
MS Teams. Zjazd majowy planowany jest w formule tradycyjnej (realizacja w Warszawie).
W ramach zjazdu majowego uczestnikom zapewnia się wyżywienie a uczestnikom spoza
Warszawy (powyżej 60 km) również nocleg w hotelu.

GRUPA ODBIORCZA (DLA KOGO?):
Kadra kształcąca ZHP (50 miejsc)

Opis modułu szkoleniowego:
Jak żyć i nie wpaść w spiralę zagrożeń cyberprzestrzeni?
Szkolenie odpowie na pytania: jak współczesne media cyfrowe oddziałują na dzieci i młodzież
w obszarze zdrowia fizycznego i psychicznego? jakie konsekwencje dla rozwoju poznawczego,
emocjonalnego i moralnego pociąga za sobą nadużywanie mediów cyfrowych? jakie działania
profilaktyczne i interwencyjne można podjąć, aby cyberprzestrzeń nie zatruła życia młodym
ludziom? Jakie działania może podjąć instruktor/ wychowawca, aby media cyfrowe wspierały,
a nie niszczyły, rozwój harcerek i harcerzy?

Międzykulturowo w pracy z grupą
Ruch skautowy, rozwijający się od przeszło 100 lat w różnych częściach świata, stwarza
naturalne warunki do nawiązywania współpracy międzynarodowej i międzykulturowej.
Zachodzące na świecie zmiany sprawiają, że nie tylko ten wymiar jest istotny, ale również fakt,
ze coraz częściej w obrębie poszczególnych krajów w zastępach, czy drużynach harcerskich są
osoby pochodzące z różnych grup etnicznych, czy językowych. Szkolenie ma na celu
przygotowanie harcerek i harcerzy do pracy w wielokulturowym środowisku „małej ojczyzny”,
ale też w relacjach międzynarodowych. Szczególnie podkreślone zostaną kwestie związane
z komunikacją i współpracą oraz rozwiązywaniem konfliktów wynikających z innych kodów
kulturowych. Wychowanie międzykulturowe umożliwi kształtowanie postaw otwartości
i dialogu, tak ważnych w pracy wychowawczej i służbie na rzecz drugiego człowieka.

Jak pracować z dzieckiem trudnym, czyli zbiórka zastępu/ drużyny na zboczu
wulkanu…
Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE), zachowania trudne, zaburzenia zachowania (ODD, CD),
ADHD, zaburzenia emocjonalne (lęk, fobia społeczna, depresja), sytuacja dzieci i młodzieży
z rodzin nienormatywnych (rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny patchworkowe,
rodziny rozbite, dzieci wychowywane przez jednego rodzica) to pojęcia i obszary, które
wychowawca/ instruktor powinien znać wobec faktu, że co piaty młody Polak ma problemy ze
zdrowiem psychicznym. Na szkoleniu przedstawimy wymienione zagadnienia, wskażemy jak
sobie z nim radzić i gdzie szukać profesjonalnego wsparcia.

Sytuacje intymne w pracy wychowawczej
Warsztaty przygotują instruktorów do podejmowania tematyki intymności, poszanowania
godności i rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży w codziennej pracy wychowawczej
w gromadzie/ drużynie. Pomówimy o etyce instruktorskiej czyli odpowiedzialności
wychowawców/ instruktorów, wyznaczaniu granic w relacjach z podopiecznymi
i współpracownikami, „Kodeksie dobrych zachowań” (fragment „Polityki ochrony
bezpieczeństwa dzieci w ZHP”), „Kodeksie instruktorskim”.

Dobrze być sobą – nauka samoakceptacji i wspieranie procesu akceptowania
siebie u dzieci i młodzieży
Program „Dobrze być sobą” to propozycja dla drużynowych gromad zuchowych i drużyn
harcerskich. Pokazuje uczestnikom, że nie istnieje tylko jeden sposób bycia pięknym, a to, co
wewnątrz nas liczy się najbardziej. Różnorodność elementów na które składa się program
wpływa na wszechstronny rozwój członków naszej organizacji. Zawiera zadania, które
wymagają współpracy z innymi, ale również indywidualnej pracy nad samym sobą. Przede
wszystkim jednak rozwijają poczucie własnej wartości, pewność siebie oraz akceptację
i sposób postrzegania siebie i innych. Nie od dziś wiadomo, że ostatnie wymienione wartości
są kluczowe w rozwoju emocjonalnym każdego człowieka. Zapraszamy na szkolenie, które
przygotuje nas do realizacji tego programu!

System pozytywnych i negatywnych konsekwencji a system kar i nagród
Dlaczego w procesie wychowania nie stosujemy już w naszej organizacji systemu kar i nagród,
dlaczego mówimy o pozytywnych i negatywnych konsekwencjach, a czemu powinnyśmy
mówić o naturalnych konsekwencjach. Jak powinniśmy pracować z ludźmi w świetle
kompletnie nowego spojrzenia na motywację. Na spotkaniu poszerzymy warsztat
instruktorskich kompetencji społecznych, aby budować pozytywne, a tym samym wpierające
relacje z innymi.

