- tapasztalati tanuláson alapuló erőszak-megelőző és konfliktuskezelő
program

I. Mi a Szakmai Műhely célja?
A Kalandok és Álmok Szakmai Műhely célja önálló, döntésképes, felelősségteljes generáció nevelése és fejlesztése. Pedagógusok képzésén keresztül tudjuk
értékeinket eljuttatni a gyerekekhez és a fiatalokhoz. A szociális kompetenciák
fejlesztését elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk ahhoz, hogy a gyerekek
megállják a helyüket az iskolai és az iskolán kívüli életben egyaránt, családban,
közösségben, munkahelyen.

II. A képzés bemutatása
Mindannyian nap mint nap találkozunk azzal a ténnyel, hogy nő az erőszakos
cselekedetek száma az iskoláinkban, lakókörnyezetünkben. A szakemberek
egyre több olyan gyerekkel találkoznak, aki nem fogadja el a határokat, és az
érzelmei kezelésében nagyon impulzív. Az általunk kínált foglalkozások egy
mozgáson alapuló program alapján készülnek. A gyakorlatok izgalmasak,
szórakoztatóak, és lehetőséget kínálnak a gyerekeknek, hogy erősségeiket,
szociális készségeiket, kreativitásukat egy biztonságos környezetben tegyék
próbára. A foglalkozások nemcsak az agresszív gyerekekre, hanem az
agresszivitás áldozataira és célpontjaira is irányulnak.

III. Mi a képzés felépítése?
• a bántalmazó, áldozat és a tanú szerepkörének jellemzői;
• kirekesztési és beilleszkedési stratégiák, jéghegy-modell, emberi játszmák;
• az iskolai erőszak háttere, jellemzői, résztvevői, formái;
• térbeli tájékozódás, mint kompetencia;
• a szabályok, elvárások, értékek, a rituálé és a hagyományok hogyan befolyásolják a
viselkedést;
• a problémamegoldó beszélgetőkör formája, szerepe;
• önkontroll és stesszkezelés;
• vészhelyzet észlelése, a belső fókusz kialakítása;
• különböző konfliktuskezelési stílusok megismerése;
• dühkezelése és empátiafejlesztés.
• Feszültségoldó, megnyugvást segítő játékok, gyakorlatok.

IV. Kinek szól a képzés?
Várunk minden olyan résztvevőt, aki...
• aki úgy érzi, addig semmit nem tud tanítani, amíg nincs „rend”;
• aki szívesen néz a felszínen megjelenő viselkedés mögé;
• aki szeretne új módszereket megismerni az új magatartásformák
elsajátítására;
• aki szeret közösen megoldásokat keresni;
• aki többet akar, mint játszani egyet;
• aki szeretné elméleti alapokra helyezni már megszerzett tudását.

www.kalandokesalmok.hu

V. Mi a képzés célja?
– Gyerekekkel foglalkozó szakemberek közös képzése, szemléletének
kialakítása és módszertani repertoárjuk bővítése az erőszakmentes intézmény
érdekében;
– Az erőszak-megelőző program megismerése, a tevékenységekhez kapcsolódó
elmélet, tematika, játékok, gyakorlatok megismerése;
– Felkészítés az erőszakot megelőző foglalkozássorozatok tervezésére,
vezetésére, értékelésére, a facilitátori szerepkör megismerésére.
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