REJESTRACJA NA CYKL SZKOLENIOWY pt.
Współczesna pedagogika, czyli o inspiracjach
i alternatywach myślenia o wychowaniu
(Moduł 2. „Namiestnik LevelUp”)
Rekrutacja na cykl trzech dwudniowych szkoleń (plus konsultacje ws. praktyk) realizowanych
w trybie weekendowym (sobota/niedziela) w Warszawie w dniach:

19.09-20.09.2020
17.10-18.10.2020
14.11-15.11.2020
12.12-13.12.2020 (Konsultacje online ws. praktyk)
W ramach projektu na trzy pierwsze zjazdy weekendowe uczestnikom zapewnia się wyżywienie
a uczestnikom spoza Warszawy (powyżej 60 km) także nocleg. Nie obejmuje to weekendu
czwartego, który ma charakter konsultacji.

GRUPA ODBIORCZA (DLA KOGO?):
Namiestnicy oraz drużynowi z co najmniej 3 letnim stażem aspirujący do funkcji namiestnika
(50 miejsc) – ta grupa ma pierwszeństwo przyjęć.

Opis modułu szkoleniowego:
WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE.
Szkolenie pozwoli zorientować się w mnogości sposobów myślenia o wychowaniu, będącego
podstawą refleksyjnej praktyki w pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy będą mieli szanse poddać
dyskusji zaprezentowane im kierunki pedagogiki współczesnej i ich znaczenie dla praktyki
w organizacji harcerskiej.
INACZEJ O WYCHOWANIU – HUMANISTYCZNE INSPIRACJE PEDAGOGICZNE
Samorealizacja – czym jest i kiedy staje się naszym udziałem? Wychowanie bez porażek – na czym
polega i kiedy go stosować? Porozumienie bez przemocy – jak je rozumieć i czy można je
realizować w pracy wychowawczej? - odpowiedzi, na te i inne pytania dotyczące wychowania
w duchu pedagogiki humanistycznej, poszukamy wspólnie w czasie zajęć. Przećwiczymy
praktycznie wiedzę z zakresu wychowania bez porażek, Porozumienia Bez Przemocy (PBP).
Popracujemy nad nabyciem nowych kompetencji wychowawczych, które pomogą nam
w budowaniu autentycznych relacji międzyludzkich z naszymi współpracownikami w organizacji
oraz poza nią.
WYCHOWANIE OPARTE O KONSEKWENCJE NATURALNE A SYSTEM KAR I NAGRÓD
Szkolenie stanie się okazją do wydatnego i praktycznego poszerzenia wiedzy z zakresu
współczesnej pedagogiki humanistycznej, poszukującej innowacyjnych i alternatywnych
rozwiązań prowadzenia procesu wychowania. Uczestnicy przedyskutują zaprezentowane im
współczesne interpretacje dyscypliny i przymusu w wychowaniu grupowym i jednostkowym oraz
wynikające z nich zmiany postaw wobec kar i nagród. Zostaną przygotowani do zastąpienia tychże
w swojej praktyce wychowawczej „metodą” naturalnych konsekwencji.

TWORZENIE WSPÓLNOTY KLUCZEM DO PRACY Z KADRĄ DRUŻYN W NAMIESTNICTWIE I HUFCU.
Harcerstwo w dawnych czasach opierało się na hierarchicznej podległości, a najbardziej
rozpowszechnionym modelem zarządzania drużynami był model wodzowski. W dzisiejszych
czasach o wiele lepiej rozumiemy procesy zachodzące w grupach i role wspólnot. W ramach
szkolenia chcemy pokazać jak tworzyć wspólnoty instruktorskie w namiestnictwach i jak
podtrzymywać je w działaniu. Pokażemy jak doskonalić kadrę, tak by coraz lepiej kierowała pracą
wychowawczą w drużynach.
PROGRAM WYCHOWAWCZY JEDNOSTEK - OD INSPIRACJI DO EWALUACJI
Nie wiadomo, czy istnieje przepis na idealnie stworzony program wychowawczy. Jest jednak
pewnikiem, że istotne jest odpowiednie do niego przygotowanie polegające na świadomości misji
wychowawczej czy też poznaniu potrzeb swoich podopiecznych. To także jego ewaluacja i ciągłe
doskonalenie w odpowiedzi na nowe wyzwania dzisiejszego świata. W pracy wychowawczej
drużynowemu przydatne jest wsparcie ze strony namiestnika. Pomoc doświadczonego metodyka
umożliwia wymianę idei, rozwija rolę wychowawcy, ćwiczy warsztat pracy instruktora. Podczas
szkolenia przedyskutujemy najważniejsze kwestie związane z tworzeniem programów
wychowawczych, poznamy źródła inspiracji do ich pisania. Ważnym aspektem będzie
wypracowanie materiałów, będących przewodnikami w planowaniu procesów wychowawczych
oraz zastosowanie stworzonych warsztatowo narzędzi do analizy przykładowych programów.
Wszystko to w atmosferze produktywnego myślenia grupowego oraz wzajemnej wymianie
doświadczeń i inspiracji.
WSZECHSTRONNE WSPARCIE DRUŻYNOWYCH ISTOTĄ PRACY NAMIESTNIKA
Ewa Grodecka pisała przed laty: "Gdy w terenie na czele większości naszych jednostek
organizacyjnych staną instruktorki świadome istoty i współczesnej roli harcerstwa, zaprawione do
służby i w służbie widzące pełnie prawdziwego życia ─ wtedy Harcerstwo jako organizacja zdolne
będzie spełniać swą służbę, osiągnąć swoje zadania." To w rękach kadry kształcącej i nas
namiestników spoczywa odpowiedzialność za jakość kadry pracującej w drużynach. Szkolenie,
które proponujemy pozwoli wam na jeszcze lepsze działanie z drużynowymi. Pokażemy jak
wykorzystać metodę harcerska do pracy z kadrą. Nauczymy diagnozować prace drużyn i pomagać
drużynowym w ulepszeniu tej pracy.

19.0920.09.2020

Współczesne kierunki pedagogiczne

Tworzenie wspólnoty kluczem do pracy
z kadrą drużyn w namiestnictwie i hufcu

17.1018.10.2020

Pedagogika humanistyczna

Program wychowawczy jednostek –
od inspiracji do ewaluacji

14.1115.11.2020

Wychowanie oparte o konsekwencje
naturalne

Wszechstronne wsparcie drużynowych
istotą pracy namiestnika

12.1213.12.2020

Konsultacje online ws. praktyk

