REJESTRACJA NA CYKL SZKOLENIOWY pt.
Kształceniowiec LevelUP
(Moduł 4 Doskonalenie harcerskiego warsztatu pedagogicznego)
Rekrutacja na cykl trzech dwudniowych szkoleń realizowanych w trybie weekendowym
(sobota/niedziela) w dniach:

25.09-26.09.2021 – realizacja off-line w Warszawie
23.10-24.10.2021 – realizacja off-line w Warszawie
20.11-21.11.2021 – realizacja off-line w Warszawie
11.12-12.12.2021 – konsultacje on-line w sprawie praktyk
Zjazdy odbywają się w formule stacjonarnej (off-line), konsultacje w sprawie praktyk w formule
zdalnej (on-line) z wykorzystaniem platformy MS Teams.

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

Opis modułu szkoleniowego:
Metoda harcerska w pracy kształceniowca
Kształceniowiec to trener, ale nie każdy trener uczy metodą harcerską. Szkolenie
„Kształceniowiec LevelUp” sięgnie do podstaw neurodydaktyki wskazując na naukowe
dowody skuteczności uczenia metodą harcerską, pozwoli rozszerzyć wiedzę i umiejętności w
zakresie efektywnej komunikacji i budowania pozytywnych, wspierających relacji. To także
szansa na opanowanie sprawdzonych sposobów wizytowania zajęć, udzielenia po nich
informacji zwrotnej i ich zaopiniowania.
Indywidualność na kursie
Poznamy style uczenia się i dowiemy się jak z nimi pracować, aby indywidualnie podchodzić
do każdego kursanta. Poznamy różne możliwości diagnozowania potrzeb uczestników oraz
wyznaczania celów wspierających rozwój osobisty. Dowiemy się jak pracować w oparciu o
postawy i z postawami kursantów.
Kształceniowe formy pracy w służbie metody harcerskiej
Podczas szkolenia przedstawione i przetestowane zostaną form pracy zgodne z metodą
harcerską – jej elementami i cechami. Sprawdzimy i przeanalizujemy jak świadomie dobierać
formę do celów. Zastanowimy się jak zorganizować szkolenie by „forma była treścią”.

Dydaktyka dla praktyka
Szkolenie „Dydaktyka dla praktyka” jest skoncentrowana na poszerzeniu wiedzy uczestników
na temat podstaw działań dydaktycznych uczącego. Wiedza ta będzie powiązana z
nabywaniem i doskonaleniem umiejętności dydaktycznych oraz kształtowaniem postawy
refleksyjnego, a zarazem krytycznego osądu projektowanych i stosowanych rozwiązań
dydaktycznych, jak również praktycznej implementacji tych rozwiązań.
Jak mówić do grupy? -emisja głosu dla poczatkujących
Szkolenie ma utrwalić podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące prawideł świadomego
używania głosu oraz przygotować do różnych form publicznego wypowiadania się. Zajęcia są
prowadzone w formie warsztatowej. Zawierają w sobie elementy ćwiczeń fizycznych (na
podstawowym poziomie, dostosowanym do możliwości grupy), ponieważ w procesie
mówienia publicznego prawidłową emisję wspiera praca całego ciała. W przypadku zaburzeń
emisyjnych, aktywność fizyczna przywraca i utrwala prawidłowy przebieg procesu zdrowego
oddychania i mówienia, pomagając w panowaniu nad stresem.
Co tu się, właściwie, dzieje? – o procesie grupowym i rolach w grupie
Kursanci zapoznają się z rolami grupowymi, które mogą pojawiać się w różnych grupach,
będą mogli też przyjrzeć się przyjmowanym przez siebie rolom a także przyczynom i
konsekwencjom bycia w określonej roli. Razem poszukamy sposobów ochronienia „kozła
ofiarnego” i „outsidera”. Poznamy elementy sprzyjające budowaniu zespołu, który działa
efektywnie na zasadach współpracy, a także sposoby radzenie sobie z trudnymi uczestnikami
i trudnymi sytuacjami w grupie.
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