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Tytuł Szkolenia
Opis

Stymulowanie rozwoju dziecka w świetle jego praw.
Na czym polega szkolenie i do kogo jest kierowane
Szkolenie kierowane jest do nauczycieli wychowania
przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
Szkolenie przygotowuje nauczycieli do przeprowadzenia
interaktywnych warsztatów z dziećmi na temat
fundamentalnych zagadnień dotyczącymi ich społecznego
współistnienia. Podczas szkolenia przedstawiony zostanie
scenariusz warsztatów, na podstawie, którego udzielone zostaną
wskazówki i instrukcje do przeprowadzenia poszczególnych
zadań zawartych w scenariuszu.
Na szkoleniu przedstawiony zostanie przebieg realizacji
ogólnopolskiej kampanii społecznej „Moje prawa i moje
obowiązki,” który jest efektem wykorzystania prezentowanych
warsztatów w pracy z dziećmi.
Realizowana w formie warsztatowej nauka praw daje szansę
zrozumienia ich istoty, pełnej akceptacji ich mechanizmów
działania, nabycia umiejętności obrony własnych praw i
wolności. Jest doskonałą okazją do głębokiej refleksji nad
fundamentalnymi wartościami, jakimi są godność ludzka i
tożsamość każdej osoby. Kształtuje u uczniów świadomość
swojej wartości, uczy szacunku do siebie i innych osób.
Rozwija umiejętność prowadzenia dyskusji, wysłuchania i
obrony własnych argumentów, rozwiązywania konfliktów bez
użycia przemocy. Namawia do zgody, życzliwości,
porozumienia, budowania harmonii w stosunkach
międzyludzkich. Wreszcie dostarcza gruntownej wiedzy i
porządkuje świat dziecka, w którym łatwiej się odnaleźć.

3.

Cele

Po szkoleniu uczestnicy zdobędą:
-wiedzę o prawach dziecka i odpowiadającym im obowiązkom.
-umiejętności przekazywania tej wiedzy swoim uczniom
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z wykorzystaniem adekwatnych do wieku dzieci
aktywizujących metod nauczania
-sposoby rozmawiania z dziećmi w sposób atrakcyjny,
przyciągający ich uwagę, unikając zbędnego werbalizmu
-umiejętności wykorzystania gier, zabaw, w trakcie dyskusji
czy wspólnych działań.
-sposoby kształtowania w dzieciach postaw w oparciu o prymat
takich wartości jak godność, równość, wolność ,
sprawiedliwość, prawo.
-sposoby wykorzystania powarsztatowych prac dzieci w formie
wystaw, publikacji.
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Czas trwania
Program
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Terminy
Osoba prowadząca
Rok urodzenia
wykształcenie
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Ilość dni/godzin 3 godziny
- dyskusja dotycząca najistotniejszych praw dziecka, oraz
odpowiadającym im obowiązkom.
-prezentacja dokonań ogólnopolskiej kampanii społecznej
„Moje prawa i moje obowiązki,” realizowanej w oparciu o
prezentowany scenariusz warsztatów dla dzieci.
- prezentacja scenariusza warsztatów, sposobów wykorzystania
i realizacji zadań zawartych w nich.
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Doświadczenie
zawodowe

- Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży OKNA
www.okienka.org
-Lektorka języka angielskiego w ramach kursów
organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i
Młodzieży OKNA.
– Współautorka programu nauczania języka angielskiego dla
dzieci „Leonardo in English”
-Inicjatorka i realizatorka projektów edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży: "Kolorowe Lekcje", "Wielokulturowość i
Tolerancja”
-Realizatorka ogólnopolskiej kampanii społecznej „Moje Prawa i
Moje Obowiązki”- kampania billboardowa, wydanie albumu
komiksowego, warsztaty, wystawy, promocja medialna projektu.
Promocja projektu w ramach Międzynarodowego Szczytu
Rodziny w Warszawie organizowanego przez Fundację Jolanty
Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” oraz w trakcie
obchodów dni Sztudgardu
-Inicjatorka i realizatorka kampanii społecznej „Dyskryminacja
surowo wzbroniona” nad którą patronat honorowy objął Polski
Komitet Narodowy UNICEF oraz Fundacja „Porozumienie bez
barier” - wydanie albumu , organizacja wystaw, warsztaty,
promocja medialna projektu.
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8.

Osiągnięcia

Cykl ogólnopolskich kampanii społecznych realizowanych z
dziećmi i młodzieżą: warsztaty, wystawy, publikacje,
zewnętrzne kampanie społeczne.
„Jeden Świat-wielokulturowość i tolerancja”
„Moje prawa i moje obowiązki – o Konwencji Praw Dziecka z
dziećmi”
„Dyskryminacja surowo wzbroniona”

Stawka za dzień
szkolenia dla
trenera
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