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WSTĘP

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do naszego programu szkoleniowego, który został

opracowany przez partnerstwo projektu YOUC. Poniżej znajdują się scenariusze lekcji i

związane z nimi materiały pedagogiczne, które są zgodne z PRZEWODNIKIEM

PROMOWANIA UCZESTNICTWA OBYWATELSKIEGO MŁODZIEŻY NA POZIOMIE

LOKALNYM.

Materiały szkoleniowe są przeznaczone dla działaczy i wychowawców

młodzieżowych do wykorzystania w szkoleniu i mentoringu młodzieży z grup ryzyka i

angażowaniu ich w aktywność obywatelską i programy zmian lokalnych.

Plany lekcji są oparte na efektach uczenia się, a na końcu każdej sekcji znajduje się

kwestionariusz wielokrotnego wyboru, który pozwala zmierzyć, ile z planowanych efektów

uczenia się zostało osiągniętych. Wszystkie działania można łatwo dostosować do różnych

grup docelowych.

Na końcu każdej sekcji znajduje się słownik użytych terminów i bibliografię.
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ROZDZIAŁ 1

ANGAŻOWANIE
MŁODYCH LUDZI Z
GRUP RYZYKA I
UTRZYMYWANIE
ICH
ZAANGAŻOWANIA
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MODUŁ 1.1.

PROBLEMY MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA I KANAŁY DOTARCIA DO NICH.

Uczymy się jak zrozumieć problem młodzieży z grup ryzyka i poprzez jakie kanały dotrzeć do nich.

PLAN
LEKCJI:

PROBLEMY MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA I KANAŁY DOTARCIA DO NICH.

Rozpoznanie problemów młodzieży z grup ryzyka i ustalenie kanałów
dotarcia do młodych ludzi.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści pracujący z młodzieżą z grup ryzyka

Data realizacji zajęć:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

2 godz. (po 45 min)

TEMAT
LEKCJI:

Problemy młodzieży z grup ryzyka i kanały wykorzystywane do dotarcia do niej

CEL
GŁOWNY:

Rozpoznanie problemów młodzieży z grup ryzyka i ustalenie kanałów dotarcia do
młodych ludzi.

WYNIKI
NAUKI,
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
studentów w
następujących
aspektach:

● uczestnik wie, z jakimi problemami zmaga się młodzież z grup ryzyka

● uczestnik rozumie, z czego wynikają trudności dotarcia do młodych ludzi z

grup ryzyka

● uczestnik potrafi rozpoznać kanały dotarcia do młodzieży z grup ryzyka

METODY: ▪ „BURZA MÓZGÓW”,
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▪ MAPA MYŚLI,

▪ DYSKUSJA,

▪ METODA PROBLEMOWA.

MATERIAŁ
NAUCZANIA:

Zagadnienia związane z grupą ryzyka, zagrożeniem marginalizacją i

wykluczeniem społecznym.

ŚRODKI
DYDAKTYCZN
E:

▪ BRYSTOL,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ KARTY SAMOOCENY ZAJĘĆ

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIE
M CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓ
LNYCH
ETAPÓW:

A. ETAP WSTĘPNY (ok. 10 min)

Ćwiczenie wprowadzające:

Uczestnicy ustawiają się w kole i z zamkniętymi oczami wyciągają przed siebie

ręce. Każdy musi złapać czyjąś dłoń. Jedna ręka może trzymać jedną dłoń. W ten

sposób powstaje węzeł z rąk – zadaniem uczestników jest jego rozwiązanie bez

przerywania. Wymaga to zdolności ekwilibrystycznych i współpracy. W efekcie

powinno powstać z powrotem wielkie koło.

Po ćwiczeniu prowadzący prosi uczestników, żeby zastanowili się, co uzmysłowiło

im to ćwiczenie. Możliwe odpowiedzi: konieczność współpracy, rozwiązywanie

problemów, wiele możliwości i argumentów, konieczność komunikacji, zaufanie,

konsensus, czasem się nie udaje – ale warto próbować, itd.

B. ETAP GŁÓWNY (40 min)

1. Przedstawienie tematu zajęć.

2. Zwrócenie uwagi na zawarte w temacie słowo: problem.

„Burza mózgów”: uczestnicy podają skojarzenia ze słowem: problem. Jeden z

uczestników sporządza na tej podstawie mapę myśli na brystolu.

3. Podanie definicji słowa problem przez uczestników i korygowanie

błędnych sformułowań przez prowadzącego zajęcia.
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4. Dyskusja na temat: Jakie problemy napotyka młodzieży z grup ryzyka,

zagrożona marginalizacją i wykluczeniem społecznym?

Uczestnicy wymieniają problemy:

- ubóstwo,

- różnego rodzaju przewlekłe choroby, niepełnosprawność,

- brak opieki rodzicielskiej,

- agresja, przemoc,

- nadużywająca alkoholu czy substancji psychoaktywnych,

- uzależnienia, np. hazard, gry cyfrowe, pornografia,

- popełnianie wykroczeń i przestępstw.

5. Praca w grupach możliwie jednorodnych pod względem lokalnym:

ustalanie natężenia poszczególnych problemów we własnym środowisku

lokalnym.

6. Prezentacja wyników przez przedstawicieli poszczególnych grup.

C. ETAP KOŃCOWY (30 min)

1. Praca w grupach możliwie różnorodnych pod względem lokalnym:

ustalanie najbardziej skutecznych kanałów dotarcia do młodzieży z grup ryzyka.

2. Przedstawienie wyników pracy grupowej. Uczestnicy wymieniają kanały

dotarcia do młodzieży z grup ryzyka:

- podwórka, w parki, place zabaw, boiska, skwery, uliczki osiedli mieszkaniowych

usytuowanych w pobliżu miejsca zamieszkania młodzieży,

- miejsca w przestrzeni publicznej: ulice, dworce kolejowe, skwery, podwórka,

parki, altanki działkowe, strychy, piwnice, pustostany.

D. PODSUMOWANIE (5 min)

Na koniec prowadzący zajęcia prosi uczestników o podsumowanie, czego

nauczyli/dowiedzieli się podczas zajęć i do czego może im się to przydać w

przyszłości przy aktywizacji obywatelskiej młodzieży z grup ryzyka.

EWALUACJA

(5 MIN):

Dla celów ewaluacji prowadzący rozdaje wcześniej przygotowane karty
samooceny zajęć. Uczestnicy oceniają wg skali: bardzo dobrze, dobrze,
wystarczająco, słabo:

- na ile potrafią identyfikować problemy młodzieży z grup ryzyka,

- na ile potrafią rozpoznać kanał dotarcia do młodzieży z grup ryzyka.

8



`

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

identyfikować problemy
młodzieży z grup ryzyka,

rozpoznać kanał dotarcia
do młodzieży z grup

ryzyka.

Gratulacje!
Możesz być z
siebie dumny.

Brawo! Jest
dobrze, ale
może być

lepiej.

Jesteś na
dobrej drodze.
Dasz radę, ale

pracuj.

Zabierz się do
pracy! Zobaczysz,

jaka to
przyjemność nie

wypełniać tej
rubryki.
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MODUŁ 1.2

JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z MŁODZIEŻĄ/MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ?

Uczymy się o komunikacji i metodzie streetworkingu.

PLAN
LEKCJI:

JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z MŁODZIEŻĄ/MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ?

Uczymy się o komunikacji i metodzie streetworkingu.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści pracujący z młodzieżą z grup ryzyka

Data realizacji działań:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

2 godz., (po 45 min)

TEMAT
LEKCJI:

Jak komunikować się z młodzieżą z grup ryzyka?

GŁÓWNY
CEL:

Skuteczne komunikowanie się z młodzieżą z grup ryzyka z wykorzystaniem
metody streetworkingu

WYNIKI
NAUKI,
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
studentów w
następujących
aspektach:

A. uczestnik wie, jakie formy komunikacji są najlepsze, by skutecznie

wpływać na postawy i nawyki młodzieży z grup ryzyka

B. uczestnik rozumie, że w skutecznym dotarciu do młodych ludzi z grup

ryzyka niezwykle ważną rolę odgrywają współczesne technologie

C. uczestnik potrafi komunikować się z młodzieżą z grup ryzyka – jednostką

i grupą.

METODY: ▪ STREETWORKING,

▪ METODA PROBLEMOWA.
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MATERIAŁ
NAUCZANIA:

Zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną i streetworkingiem

ŚRODKI
DYDAKTYCZN
E:

▪ PAPIER,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ.

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIE
M CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓ
LNYCH
ETAPÓW:

A. ETAP WSTĘPNY (ok. 20 min)

1. Prowadzący prosi uczestników, aby przypomnieli wypracowane na

poprzednich zajęciach kanały dotarcia do młodzieży z grup ryzyka.

Uczestnicy wymieniają kanały dotarcia:

- podwórka, w parki, place zabaw, boiska, skwery, uliczki osiedli

mieszkaniowych usytuowanych w pobliżu miejsca zamieszkania młodzieży,

- miejsca w przestrzeni publicznej: ulice, dworce kolejowe, skwery, podwórka,

parki, altanki działkowe, strychy, piwnice, pustostany.

2. Prowadzący omawia cel aktualnych zajęć i wyjaśnia, że zanim

podejmiemy się jako aktywiści edukacji obywatelskiej młodzieży z grup

ryzyka musimy najpierw do niej dotrzeć i zdobyć jej zaufanie. Musimy więc

umieć się komunikować z młodym człowiekiem. W literaturze przedmiotu i

praktyce prezentowane są trzy formy pracy środowiskowej kierowanej do

młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym lub wykluczonej:

• pedagogika podwórkowa,

• streetworking - pedagogika ulicy,

• streetworking skierowany do młodzieży.

3. Prowadzący zapowiada realizację tematu i przechodzi do etapu głównego.

B. ETAP GŁÓWNY (50 min)

1. Przedstawienie tematu zajęć.

2. Zwrócenie uwagi na zawarte w temacie słowo: komunikacja.
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„Burza mózgów”: uczestnicy podają cechy dobrej komunikacji. Prowadzący

zapisuje je na tablicy.

3. Pogadanka na temat: które z wymienionych cech dobrego komunikowania

się są szczególnie ważne i potrzebne w pracy z młodzieżą z grup ryzyka.

Powinny pojawić się propozycje:

- aktywne słuchanie

- cierpliwość

- jasny i precyzyjny język (komunikat)

- informacja zwrotna itd.

4. Prowadzący zwraca uwagę na aktywne słuchanie. Podkreśla, że jest ono

niezwykle ważne, jeśli chcemy zdobyć zaufanie w młodym człowieku.

Wymienia techniki aktywnego słuchania: parafrazowanie, klaryfikacja,

pytania otwarte i zamknięte, odzwierciedlenie uczuć, potakiwanie,

zachęcanie do dalszej wypowiedzi, dzielenie się własnymi uczuciami.

5. Ćwiczenie, którego celem jest nabywanie umiejętności aktywnego

słuchania poprzez wykazywanie zainteresowania i parafrazowanie

usłyszanych wypowiedzi.

Dzielimy zespół na trzyosobowe grupy poprzez odliczanie do trzech – każda

osoba zapamiętuje swój numer. Przez 3 minuty „dwójki” będą mówiły do

„trójek” na temat własnych kłopotów w porozumiewaniu się z niektórymi

ludźmi. „Trójki” mają za zadanie okazać całym swoim zachowaniem, mimiką,

gestami, postawą ciała, że są bardzo zainteresowane tym, co mówią

„dwójki”. Ponadto po upływie czasu muszą udowodnić, że wszystko

doskonale zapamiętały, parafrazując wypowiedź „dwójek”. PARAFRAZA to

powtórzenie własnymi słowami sensu wypowiedzi rozmówcy. Nie chodzi w

niej o to, aby powtórzyć wypowiedź słowo w słowo, ale omówić wszystko, co

jest istotą sprawy. Nie wolno niczego ważnego opuścić, niczego od siebie

dodać (czyli interpretować), niczego zniekształcić. Parafrazując używamy

sformułowań: • jeśli dobrze Cię rozumiem... • a więc jesteś zdania, że... •

chcesz powiedzieć, że... • sądzisz zatem, że... Niczego nie można notować,

gdyż wszyscy umieją pisać, a mają nauczyć się uważnie słuchać. „Jedynki”

pełnią funkcję obserwatorów, którzy po zakończeniu ćwiczenia powiedzą
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jakim zachowaniem objawiało się słuchanie (lub nie) i czy parafraza była

zgodna z wypowiedzią „dwójek”.

Pracę każdego zespołu omawia się oddzielnie. Najpierw zabiera głos

obserwator, potem „dwójka”, mówiąc co jej pomagało w zachowaniu „trójki”, a

co przeszkadzało oraz jak widziałaby postawę słuchacza i poprawność

parafrazy. Na końcu wypowiada się „trójka”. Ćwiczenie można powtarzać tak,

aby każda osoba wystąpiła w roli mówcy, słuchacza i obserwatora, gdyż

umiejętności aktywnego słuchania można się nauczyć tylko drogą

bezpośredniego przeżycia, przećwiczenia i omówienia. Kilkakrotne

powtórzenie ćwiczenia z różnymi partnerami zwiększa prawdopodobieństwo

nabycia umiejętności skutecznego porozumiewania się.

6. Przejście do drugiego aspektu zajęć: metody streetworkingu. Omówienie

jej podstawowych założeń i idei pracy tą metodą.

7. Praca w grupach: ustalanie harmonogramu pracy streetworkerów.

8. Prezentacja wyników przez przedstawicieli poszczególnych grup.

Podsumowaniem powinno być:

I Diagnoza środowiska Czas trwania : 3-4 tygodnie

II Nawiązanie kontaktu, budowanie grupy Czas trwania : 2-3 miesiące

III Praca z grupą z wykorzystaniem metody projektu Czas trwania : około 3

lata

IV Wygaszanie grupy, zakończenie procesu Czas trwania : 2-3 miesiące

C. ETAP KOŃCOWY (15 min)

4. Praca w grupach: ustalanie technik i form pracy szczególnie przydatnych

w pracy streetworkera z młodzieżą z grup ryzyka.

5. Przedstawienie wyników pracy grupowej.:

• animacja i zabawa; • sport i rekreacja; • zajęcia poznawcze w przestrzeni

podwórka, dzielnicy, miasta; • działania informacyjno-edukacyjne (m.in.

profilaktyka uzależnień, promocja zdrowego stylu życia); • zorganizowane

wyjścia w ramach zajęć animacyjnych, sportowych, kulturalnych; • elementy
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interwencji kryzysowej i pracy socjalnej; • techniki motywacyjne, mediacyjne;

• dziecięce projekty społeczne; • kilkudniowe wyjazdy poza miasto.

D. PODSUMOWANIE (5 min)

Na koniec prowadzący zajęcia prosi uczestników o podsumowanie, czego

nauczyli/dowiedzieli się podczas zajęć i do czego może im się to przydać w

przyszłości przy aktywizacji obywatelskiej młodzieży z grup ryzyka.

EWALUACJA

(5 MIN):

Dla celów ewaluacji prowadzący rozdaje wcześniej przygotowane karty
samooceny zajęć. Uczestnicy oceniają wg skali: bardzo dobrze, dobrze,
wystarczająco, słabo:

- na ile potrafią komunikować się z młodzieżą z grup ryzyka,

- - na ile potrafią posłużyć się metodą streetworkingu w dotarciu do
młodzieży z grup ryzyka?

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczająco Słabo

komunikować się z
młodzieżą z grup ryzyka

posłużyć się metodą
streetworkingu w dotarciu

do młodzieży z grup
ryzyka

Gratulacje!
Możesz być z
siebie dumny.

Brawo! Jest
dobrze, ale
może być

lepiej.

Jesteś na
dobrej drodze.
Dasz radę, ale

pracuj.

Zabierz się do
pracy! Zobaczysz,

jaka to
przyjemność nie

wypełniać tej
rubryki.
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MODUŁ 1.3.

BUDOWANIE ZAUFANIA MIĘDZY AKTYWISTĄ A MŁODZIEŻĄ Z GRUP RYZYKA.

Uczymy się o przestrzeni osobistej, komunikacji interpersonalnej i wyznaczaniu swojego terytorium.

PLAN
LEKCJI:

BUDOWANIE ZAUFANIA MIĘDZY AKTYWISTĄ A MŁODZIEŻĄ Z GRUP
RYZYKA.

Uczymy się o przestrzeni osobistej, komunikacji interpersonalnej i
wyznaczaniu swojego terytorium.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści pracujący z młodzieżą z grup ryzyka

Data realizacji zajęć:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

2 godz. (po 45 min)

TEMAT
ZAJĘĆ:

Budowanie zaufania między aktywistą

CEL
GŁÓWNY:

Sposoby budowania zaufania wśród młodzieży z grup ryzyka
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WYNIKI
NAUKI,
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
studentów w
następujących
aspektach:

A. uczestnik zna pojęcia „przestrzeń osobista”, „kręgi otwartości”,

„negocjacje”, „dystans psychiczny i fizyczny”,

B. uczestnik rozumie, że istnieją różne „kręgi otwartości”, uzależnione od

indywidualnych preferencji,

C. uczestnik potrafi określać swoją „przestrzeń osobistą” i ustalać zasady, na

których może wejść w kontakt.

METODY: ▪ METODA WARSZTATOWA.

▪ PRACA W PARACH, PODGRUPACH, GRUPIE W LOKALNYM PARKU.

▪ METODY INTERAKCYJNE, Z WYKORZYSTANIEM ZABAW I GIER

PSYCHOLOGICZNYCH.

MATERIAŁ
NAUCZANIA:

Zagadnienia związane z przestrzenią osobistą i publiczną oraz komunikacją
interpersonalną

ŚRODKI
DYDAKTYCZ
NE:

▪ KARTKI DO NOTATEK

▪ PISAKI

▪ WSTĄŻECZKI DO WYZNACZANIA SWOJEGO TERYTORIUM

▪ KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIE
M CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓ
LNYCH
ETAPÓW:

A. ETAP WSTĘPNY (ok. 10-15 min)

1. Prowadzący prosi uczestników, aby przypomnieli wypracowane na

poprzednich zajęciach kanały dotarcia do młodzieży z grup ryzyka. Uczestnicy

wymieniają kanały dotarcia:

- podwórka, w parki, place zabaw, boiska, skwery, uliczki osiedli mieszkaniowych

usytuowanych w pobliżu miejsca zamieszkania młodzieży,

- miejsca w przestrzeni publicznej: ulice, dworce kolejowe, skwery, podwórka,

parki, altanki działkowe, strychy, piwnice, pustostany.

2. Prowadzący podkreśla, że często w takich miejscach jak park odbywa się

kontakt aktywisty z młodym człowiekiem (młodymi ludźmi). Jest to naturalne

miejsce pracy. Omawia cel aktualnych zajęć i wyjaśnia, że zanim podejmiemy się
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jako aktywiści edukacji obywatelskiej młodzieży z grup ryzyka musimy najpierw do

niej dotrzeć i zdobyć jej zaufanie.

3. Prosi, aby uczestnicy usiedli na trawie w kręgu. (Można ewentualnie

wykorzystać ławki w parku, o ile są odpowiednio ustawione).

B. ETAP GŁÓWNY (50-55 min)

1. Przedstawienie tematu zajęć.

2. Dyskusja:

Komu ufacie, kto może zdobyć wasze zaufanie; co to znaczy, że ma się do kogoś

zaufanie?

3. Ćwiczenie: Terytoria.

Prowadzący zaznacza, że każda grupa, podobnie, jak każda osoba ma swoją

„przestrzeń”, swoje terytorium.

Podział uczestników na grupy. Każda z tych grup tworzy swoje terytorium za

pomocą  wstążek, które oplata wokół drzew. Może być tak, że w tej samej grupie

jedna osoba będzie chciała obudować swoje terytorium, zajmując dużo miejsca, a

inna będzie chciała zająć mniejszy obszar. W takiej sytuacji trzeba negocjować –

czyli spróbować znaleźć rozwiązanie, które by pasowało wszystkim. W tworzeniu

terytorium biorą udział wszyscy uczestnicy grupy, nie może być tak, że jedna

osoba dyryguje, a reszta wykonuje polecenia. To ma być wspólne miejsce.

Następnie grupy ustalają, jakie prawa panują na ich terytorium.

4. Po ustanowieniu terytoriów prowadzący dołącza kolejne ćwiczenie:

Grupy z dwóch sąsiednich terytoriów próbują się odwiedzić. Najpierw grupa 2

próbuje dostać się na terytorium grupy 1, a grupa 3 na terytorium grupy 4 itd.

Trzeba sprawdzić, jakie panują zasady na terytorium grupy, którą się odwiedza.

Grupa odwiedzana (gospodarze) ustalają warunki, pod którymi przyjmie wizytę

sąsiadów. Następnie należy porozmawiać i wynegocjować warunki wizyty (5-7

minut).

5. Po upływie tego czasu prowadzący informuje, że teraz grupy się

odwiedzają
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6. Po skończonej zabawie trzeba usunąć wstążki i usiąść w kręgu.

7. Omówienie pracy w grupach:

- Jak ustaliliście swoje terytorium i swoje zasady – czy musieliście wynegocjować

coś, czy  mieliście podobne pomysły?

- Czy trudno było wam wpuścić na swoje terytorium inną grupę?

8. Ćwiczenie: Bezpieczna odległość

Uczestnicy stają w jak największym kręgu. Ochotnik siada pośrodku kręgu, ale

przedtem może poobracać się i popatrzeć, jak jest ustawiona cała grupa. Potem

zamyka oczy. Pozostałe osoby zaczynają się do niej zbliżać, ale bardzo, bardzo

powoli i dość cicho. Zadaniem osoby w środku będzie powiedzieć „stop”, kiedy

uzna, że nie chce żeby inni podeszli bliżej. Ćwiczenie wykonuje się dwukrotnie z

jednym ochotnikiem. Potem następuje zmiana ochotnika.

9. Omówienie ćwiczenia:

- Jak czuliście się wykonując to ćwiczenie?

- Czy zatrzymaliście grupę na bezpiecznej dla was odległości?

- Czy za drugim razem pozwoliliście zbliżyć się innym bardziej?

10. Ćwiczenie: Stonoga

Na koniec ćwiczenie, w którym trzeba mocno skrócić dystans fizyczny. Jeśli ktoś

nie będzie miał na to ochoty, to nie musi brać w tym udziału. Polega ono na tym,

że należy stanąć w kręgu, ale jak najbliżej siebie, bokiem do środka, wszyscy w

tym samym kierunku. Odległości pomiędzy uczestnikami musza być niewielkie i

takie same. Krąg musi być bardzo symetryczny. Kiedy uda się już wszystkim

ustawić, trzeba powoli usiąść na kolana osoby z tyłu. Jeśli cała konstrukcja będzie

symetryczna, to ciężar ciał ułoży się odpowiednio i stonoga się nie rozleci.

11. Próba uzyskania odpowiedzi, czy ćwiczenie było trudne i dlaczego.

C. ETAP KOŃCOWY (15 min)

Każdy uczestnik krótko mówi, jak czuje się po tych zajęciach, co było w tych

ćwiczeniach najciekawszego, ewentualnie – co było szczególnie trudnego.
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D. PODSUMOWANIE (5 min)

Na koniec prowadzący zajęcia prosi uczestników o podsumowanie, czego

nauczyli/dowiedzieli się podczas zajęć i do czego może im się to przydać w

przyszłości przy aktywizacji obywatelskiej młodzieży z grup ryzyka.

EWALUACJA
(5 MIN):

Dla celów ewaluacji prowadzący rozdaje wcześniej przygotowane karty
samooceny zajęć. Uczestnicy oceniają wg skali: bardzo dobrze, dobrze,
wystarczająco, słabo:

- na ile potrafią budować zaufanie wśród młodzieży z grup ryzyka.

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię bardzo dobrze dobrze wystarczająco słabo

budować zaufanie wśród
młodzieży z grup ryzyka

Gratulacje!
Możesz być z
siebie dumny.

Brawo! Jest
dobrze, ale
może być

lepiej.

Jesteś na
dobrej drodze.
Dasz radę, ale

pracuj.

Zabierz się do
pracy! Zobaczysz,

jaka to
przyjemność nie

wypełniać tej
rubryki.
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MODUŁ 1.4.

KAWIARENKA OBYWATELSKA I SPACERY BADAWCZE JAKO METODY
PRACY Z MŁODZIEŻĄ Z GRUP RYZYKA.

Uczymy się o dwóch skutecznych metodach pracy z młodzieżą. Wprowadzanie lokalnej zmiany w

społeczeństwie.

PLAN
LEKCJI:

KAWIARENKA OBYWATELSKA I SPACERY BADAWCZE JAKO METODY
PRACY Z MŁODZIEŻĄ Z GRUP RYZYKA.

Uczymy się o dwóch skutecznych metodach pracy z młodzieżą.
Wprowadzanie lokalnej zmiany w społeczeństwie.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści pracujący z młodzieżą z grup ryzyka.

Data realizacji zajęć:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

3 godz. (po 45 min)

TEMAT
LEKCJI:

Kawiarenka obywatelska i spacery badawcze jako metody pracy z młodzieżą z
grup ryzyka

CEL
GŁÓWNY:

Zapoznanie z metodami „kawiarenki obywatelskiej” i „spacerów badawczych”
jako metodami konsultacyjnymi.

WYNIKI
NAUKI,
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
studentów w
następujących
aspektach.

A. uczestnik wie, na czym polegają metody kawiarenki obywatelskiej i

spacerów badawczych

B. uczestnik rozumie cel stosowania powyższych metod

C. uczestnik potrafi stosować metody kawiarenki obywatelskiej i spacerów

badawczych w nauczaniu partycypacji obywatelskiej młodzieży z grup

ryzyka.
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METODY: ▪ „BURZA MÓZGÓW”

▪ DYSKUSJA

▪ METODA PROBLEMOWA

▪ METODA KAWIARENKI OBYWATELSKIEJ

▪ METODA SPACERÓW BADAWCZYCH

MATERIAŁ
NAUCZANIA:

Zagadnienia związane z metodami konsultacyjnymi: kawiarenką obywatelską i
spacerami badawczymi, a także z marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

ŚRODKI
DYDAKTYCZN
E:

▪ MAPA/PLAN MIASTA

▪ KOLOROWE PISAKI

▪ MAŁE KARTECZKI

▪ SMARTFONY Z APARATEM FOTOGRAFICZNYM

▪ KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIE
M CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓ
LNYCH
ETAPÓW

A. ETAP WSTĘPNY (ok. 10 min)

Ćwiczenie: wprowadzenie do przemawiania (Uczestnicy oswajają się z

przemawianiem publicznym i integrują z grupą. Ćwiczenia mogą być również

sposobem na rozpoczęcie pracy w grupie projektowej.

Do przeprowadzenia tego ćwiczenia potrzebna jest wolna przestrzeń (np. na

korytarzu lub sala bez krzeseł albo na placu lub w parku). Prosimy

uczestników, aby ustawili się po naszej lewej lub prawej ręce zgodnie ze

swoimi poglądami wobec prezentowanej przez nas tezy (np. koty są bardziej

wdzięczne niż psy). Prawa ręka jest „za”, a po lewej „przeciw”, a pomiędzy

nimi ustawiają się osoby, które zgadzają się tylko w jakimś stopniu. Środek

sali oznacza „nie mam zdania”. Kiedy uczniowie zajmą miejsca, prosimy kilka

osób o uzasadnienie, czemu zajęli akurat to miejsce. Na koniec ćwiczenia

możemy ich również zapytać, czy po wysłuchaniu argumentacji kolegów ktoś

chce zmienić swoje miejsce.

B. ETAP GŁÓWNY (110 min)
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1. Przedstawienie tematu zajęć. Wspomnienie, że obie metody wymagają

umiejętności zajmowania stanowiska i przekonania innych do własnego

zdania. Potrzebujemy więc umiejętności stosowania zasad retoryki.

2. Ćwiczenie:

Do przeprowadzenia ćwiczenia będziemy potrzebować małych karteczek z

różnymi słowami (np. dom, krowa, muzyka, historia, róża, samochód, telefon,

szkoła itd.). Zadaniem uczestników jest wylosowanie jednej karteczki, a

następnie, bez przygotowania, wygłoszenie 45 sekundowego przemówienia

na wylosowany temat. Liczy się kreatywność i retoryka. Następnie cała grupa

stara się udzielić osobie przemawiającej informacji zwrotnej.

3. Uczestnicy w grupach 2-3 osobowych otrzymują plany miasta i polecenie

udania się na spacer badawczy, podczas którego ich zadaniem będzie

spenetrowanie najbliższej okolicy i znalezienie w przestrzeni publicznej

kwestii, które warto naprawić, zmienić, zamontować, by łatwiej żyło się

mieszkańcom i gościom. Prowadzą dokumentację fotograficzną ze spaceru

(45 min.).

4. Po powrocie uczestnicy prezentują swoje plany miast i omawiają swoje

propozycje zmian.

5. Podsumowanie prowadzącego: omówienie metody spacerów

badawczych.

6. Pogadanka na temat, które z przedstawionych propozycji warto by było

wprowadzić w życie.

7. Podzielenie uczestników na kilkuosobowe grupy, w których kontynuowany

będzie temat wprowadzenia zmian w lokalnej przestrzeni publicznej w

następujących etapach:

- swobodne wypowiedzi,

- komentarz wypowiedzi innych,

- podsumowanie dyskusji

8. Komentarz prowadzącego, że właśnie tak wygląda kawiarenka

obywatelska. Omówienie metody.
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C. ETAP KOŃCOWY (10 min)

Prowadzący podaje przykłady zastosowania obu metod.

D. PODSUMOWANIE (5 min)

Na koniec prowadzący zajęcia prosi uczestników o podsumowanie, czego

nauczyli/dowiedzieli się podczas zajęć i do czego może im się to przydać w

przyszłości przy aktywizacji obywatelskiej młodzieży z grup ryzyka.
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EWALUACJA

(5 MIN):

Dla celów ewaluacji prowadzący rozdaje wcześniej przygotowane karty
samooceny zajęć. Uczestnicy oceniają wg skali: bardzo dobrze, dobrze,
wystarczająco, słabo:

- na ile potrafią zastosować w pracy z młodzieżą z grup ryzyka metodę
kawiarenki obywatelskiej,

- na ile potrafią zastosować w pracy z młodzieżą z grup ryzyka metodę
spacerów badawczych.

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

zastosować w pracy z
młodzieżą z grup ryzyka

metodę kawiarenki
obywatelskiej

zastosować w pracy z
młodzieżą z grup ryzyka

metodę spacerów
badawczych

Gratulacje!
Możesz być z
siebie dumny.

Brawo! Jest
dobrze, ale
może być

lepiej.

Jesteś na
dobrej drodze.
Dasz radę, ale

pracuj.

Zabierz się do
pracy! Zobaczysz,

jaka to
przyjemność nie

wypełniać tej
rubryki.
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MODUŁ 1.5.

AUKCJA MOTYWATORÓW.

Uczymy się jak skutecznie motywować pobudzać młodzież z grup ryzyka do działania.

PLAN
LEKCJI:

AUKCJA MOTYWATORÓW.

Uczymy się jak skutecznie motywować pobudzać młodzież z grup ryzyka
do działania.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści pracujący z młodzieżą z grup ryzyka

Data realizacji zajęć:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

2 godz. (po 45 min)

TEMAT
LEKCJI:

Jak skutecznie pobudzać młodzież z grup ryzyka do działania?

CEL
GŁÓWNY:

Poznanie i zrozumienie sposobów motywowania młodzieży.

WYNIKI
NAUKI,
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
studentów w
następujących
aspektach.

A. uczestnik wie, jakie czynniki mogą motywować do działania

B. uczestnik rozumie cel motywowania

C. uczestnik potrafi motywować młodzież z grup ryzyka do partycypacji

obywatelskiej.

METODY: ▪ „BURZA MÓZGÓW”

▪ MAPA MYŚLI

▪ DYSKUSJA
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▪ METODA PROBLEMOWA

MATERIAL
NAUCZANIA:

Zagadnienia związane z metodami konsultacyjnymi: kawiarenką obywatelską i
spacerami badawczymi, a także z marginalizacją i wykluczeniem społecznym

ŚRODKI
DYDAKTYCZN
E :

▪ KARTECZKI

▪ 2 ARKUSZE SZAREGO PAPIERU

▪ KOLOROWE PISAKI

▪ MŁOTEK DO LICYTACJI

▪ TABLICZKI Z NOMINAŁAMI 10 €, 20 €, 50 € I 100 €

▪ OWOCE

▪ CUKIERKI

▪ KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIE
M CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓ
LNYCH
ETAPÓW

A. ETAP WSTĘPNY (ok. 15 min)

1. Powitanie przez prowadzącego i poczęstowanie uczestników owocami.

2. Ćwiczenie: Prowadzący rozdaje uczestnikom karteczki. Uczestnicy spotkania

wpisują na otrzymanych kartonikach te rzeczy, które sprawiają, że „chce im się

chcieć” – ich osobiste motywatory (max. 3). Następnie kartoniki przyklejają na

arkusz szarego papieru wiszący na ścianie lub w innym miejscu wcześniej

przygotowanym. Prowadzący wspólnie z młodzieżą segreguje kartoniki eliminując

powtarzające się odpowiedzi. Wyznaczona osoba umieszcza w tabeli

przygotowanej na kolejnym arkuszu uporządkowane motywatory.

B. ETAP GŁÓWNY (40 min)

1. Przedstawienie tematu zajęć. Zwrócenie uwagi na to, że nie każdy

posiada motywację wewnętrzną, dzięki której sam wychodzi z inicjatywą do

działania. Niektórzy potrzebują czynników zewnętrznych, aby zostać pobudzonym

do działania.

2. Ćwiczenie: Licytacja motywatorów (z ćwiczenia wstępnego z tabeli).

Prowadzący rozdaje każdemu uczestnikowi (licytantowi) tabliczki z kwotami: 10 €,

20 €, 50 € i 100 €. Wyznaczony zostaje prowadzący licytację aukcjoner, którego

atrybutem jest młotek. Rozpoczyna on licytację, mówiąc np.: „Oferuję motywator

„pochwała”. Cena wywoławcza 10 € . Kto da więcej?” Licytanci mogą przebijać

cenę wywoławczą o kolejne 10 €. Można także zagrać va banque – za 100 €. Nikt
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nie może takiej oferty przebić, a osoba wydająca grająca va banque, stawia

wszystkie swoje pieniądze na jeden motywator. Wskazówka: Warto poprosić, aby

ktoś z młodzieży pełnił rolę asystenta uzupełniając na bieżąco tabelę.

3. Omówienie ćwiczenia: Dyskusja przebiega wokół problemów takich jak

np.: kto kupił jakie motywatory, ile kupił, ile za nie zapłacił? Dlaczego ktoś wydał

wszystkie pieniądze na dany zakup? Czy uczestnicy kupili to, co chcieli? Czy

kupowali te motywatory, które wcześniej wskazywali jako ich osobiste, czy też

inne? Które motywatory cieszyły się największą/ najmniejszą popularnością

(liczba składanych ofert).

4. Część teoretyczna z prezentacja multimedialną. (Celem prezentacji jest

przybliżenie uczestnikom spotkania treści teoretycznych dotyczących tematu. Po

przeżyciu, którego dostarczyło ćwiczenie, ważnym jest, aby osadzić zdobyte

doświadczenie w ramach teoretycznych. Prezentacja stanowi podstawę do

komentarza prowadzącego, która rozwija poszczególne treści wskazywane na

slajdach.). Prezentacja dotyczy zagadnień:

a. Definicja motywacji,

b. Rodzaje motywacji (wewnętrzna i zewnętrzna),

c. Źródła motywacji (osobiste, inni ludzie, otoczenie zewnętrzne),

d. Wpływ czynników na poziom motywacji (otoczenie, styl życia, sposób

myślenia, wartości, umiejętności bieżącej reakcji),

e. Demotywatory (złe nastawienie, zmęczenie, źle wyznaczone cele, zła

organizacja pracy),

f. Sposoby zwiększania motywacji (wybrane) (metoda sera szwajcarskiego,

wizualizacja celu, zaplanowanie nagrody),

g. Rodzaje i rola planowania.

5. Praca w grupach: Warunki skutecznej motywacji. Poszczególne grupy

wykonują mapę myśli.

6. Sprawozdanie z pracy w grupach. Prezentacja map myśli.

7. Redagowanie wspólnej mapy myśli.

C. ETAP KOŃCOWY (20 min)

Scenki:  Uczestnicy dobierają się w pary. Razem wymyślają temat rozmowy

motywującej. Po 10 min. przygotowania następuje prezentacja przed grupą.

Grupa oraz prowadzący udzielają informacji zwrotnej po każdej scence.

D. PODSUMOWANIE (10 min)
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1. Na koniec prowadzący zajęcia prosi uczestników o podsumowanie:

Dlaczego motywacja jest ważna w codziennej pracy? Co możemy zrobić, aby

kogoś zmotywować? Jakie są cechy skutecznej motywacji?

2. Podziękowanie za udział w zajęciach z komentarzem, że jednym ze

skutecznych motywatorów są nagrody; rozdanie cukierków.

EWALUACJA
(5 MIN):

Dla celów ewaluacji prowadzący rozdaje wcześniej przygotowane karty

samooceny zajęć. Uczestnicy oceniają wg skali: bardzo dobrze, dobrze,

wystarczająco, słabo:

- na ile potrafią motywować młodzież z grup ryzyka do uczestnictwa

obywatelskiego.

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

motywować młodzież z
grup ryzyka do
uczestnictwa

obywatelskiego

Gratulacje!
Możesz być z
siebie dumny.

Brawo! Jest
dobrze, ale
może być

lepiej.

Jesteś na
dobrej drodze.
Dasz radę, ale

pracuj.

Zabierz się do
pracy! Zobaczysz,

jaka to
przyjemność nie

wypełniać tej
rubryki.
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SŁOWNIK DO ROZDZIAŁU 1:

EFEKTYWNA
KOMUNIKACJA

Skuteczna komunikacja jest definiowana jako mowa werbalna lub

inne metody przekazywania informacji, które mają znaczenie.

Przykładem skutecznej komunikacji jest mówienie jasnymi i

prostymi słowami. Przykładem skutecznej komunikacji jest

sytuacja, gdy osoba, z którą rozmawiasz, aktywnie słucha,

chłonie Twój punkt widzenia i go rozumie.
Źródło: https://www.yourdictionary.com/effective-communication

ENERGIZER Aktywizator to krótkie działanie, które ma na celu zwiększenie

energii w grupie poprzez zaangażowanie ich w aktywność

fizyczną, śmiech lub w sposób, który angażuje członków

poznawczo (rozwiązywanie problemów). Mogą być używane z

dowolną grupą, także podczas treningu.
Źródło:
http://thetrainingworld.com/resources/Training_Methods_and_Activities/

Energizers/

WYNIKI NAUKI Efekty uczenia się to stwierdzenie tego, co osoba ucząca się wie,

rozumie i jest w stanie wykonać po zakończeniu procesu uczenia

się, zdefiniowane w kategoriach wiedzy, umiejętności i

kompetencji (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia

Zawodowego - Cedefop). Instytucje edukacyjne i szkoleniowe

coraz częściej opisują swoje kwalifikacje w kategoriach efektów

uczenia się, zgodnie z podejściem przyjętym w europejskich

ramach kwalifikacji (EQF).
Źródło: https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Learning_outcomes

PLAN LEKCJI Plan lekcji to szczegółowy opis przez nauczyciela przebiegu

instrukcji lub „trajektorię uczenia się” dla lekcji. Nauczyciel

opracowuje codzienny plan lekcji, aby pokierować nauką w

klasie. Szczegóły będą się różnić w zależności od preferencji

nauczyciela, przedmiotu i potrzeb uczniów. Mogą istnieć

wymagania nałożone przez system szkolny w odniesieniu do
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planu. Plan lekcji jest przewodnikiem nauczyciela dotyczącym

prowadzenia określonej lekcji i zawiera cel (czego uczniowie

mają się nauczyć), sposób osiągnięcia celu (metoda, procedura)

oraz sposób pomiaru, na ile cel został osiągnięty osiągnięty (test,

arkusz roboczy, praca domowa itp.)
Źródło: Wikipedia

MAPA MYŚLI Mapa myśli to diagram służący do wizualnej organizacji

informacji. Mapa myśli jest hierarchiczna i przedstawia relacje

między częściami całości. Często jest tworzony wokół jednej

koncepcji, rysowanej jako obraz na środku pustej strony, do której

dodawane są powiązane reprezentacje idei, takie jak obrazy,

słowa i części słów. Główne idee są bezpośrednio związane z

główną koncepcją, a inne pomysły wywodzą się z tych głównych

pomysłów.
Źródło: Wikipedia

METODA
PROBLEMOWA

metoda problemowa, zwana czasami metodą studium przypadku,

do nauczania metod badawczych pierwszego stopnia. Zadania

są przydzielane z wyprzedzeniem, studenci wykorzystują

materiały szkoleniowe do rozwiązania problemu, a rozwiązania

omawiane są na zajęciach. Metoda ta jest szczególnie przydatna

na kursach z metod badawczych, ponieważ projektowanie badań

jest klasycznym, źle zdefiniowanym zadaniem i służy jako

narzędzie do nauki krytycznego myślenia. Studenci uważają tę

metodę za trudną i dość interesującą.
Źródło:
https://journals.sagepub.com/doi/10.1207/s15328023top2201_11

STREETWORKING Streetworking (praca prowadzona na ulicy, pedagogika ulicy)

stanowi przykład metody „outreach” (wyjście - sięganie - poza -

do), czyli pracy prace literaturowe, w cyklu pracy poza klientem.

Jest to innowacyjna forma pracy socjalnej, która jest ostatnio

popularną w zinstytucjonalizowanej osobie nad osobami

zmarginalizowanymi. Metoda ta, poprzez swoje
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zindywidualizowanie, ukierunkowanie na zasoby i potrzeby

klienta, a także zintegrowane i niezinstytucjonalizowanie,

umożliwia pomaganie ludziom istniejące izolowanym,

odtrącanym i niezauważanym. Pozwala na docieranie ze

wsparcia dla wielu grup społecznych, m.in. prostytutek, dzieci,

młodzieży, narkomanów, osób bezdomnych - w miejscach ich

pobytu (ulicach, klubach, wybranych dzielnicach miast).
Źródło: Wikipedia

MATERIAŁ
NAUCZANIA

lista podstawowych pojęć, terminów, faktów, zasad

postępowania, dat, nazw, ściśle związanych z celem

operacyjnym
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ROZDZIAŁ 2

PRACA Z LOKALNĄ
SPOŁECZNOŚCIĄ
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MODUŁ 2.1.

OKREŚLANIE PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA DANYM TERYTORIUM

Głównym celem tej lekcji jest umożliwienie młodzieży identyfikacji zainteresowanych stron na danym

terytorium. Powinni oni być w stanie wyszukać pewne informacje o nich i ich punkcie widzenia.

Powinni również zrozumieć, że niektórzy z nich będą partnerami w ich projekcie i dlaczego.

PLAN
LEKCJI:

ZIDENTYFIKOWAĆ PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA DANYM TERYTORIUM.

W tej lekcji uczymy się, jak rozpoznawać zainteresowanych partnerów
lokalnych; jak szukać informacji o nich i ich punkcie widzenia oraz jak
zrozumieć, że niektórzy z nich będą partnerami w naszym projekcie i
dlaczego.

Jednostka odpowiedzialna za organizację działań:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Przywódcy młodzieżowi pracujący z zagrożoną młodzieżą

Data realizacji działań:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

1 godz. 30 minut

TEMAT
LEKCJI:

Zidentyfikuj podmioty działające na danym terytorium.

CEL
GŁÓWNY:

Identyfikacja lokalnych podmiotów.

WYNIKI
NAUKI, w
których
definiujemy
wiedzę i

A. Identyfikacja różnych rodzajów podmiotów.

B. Zrozumieć, że niektórzy z nich mogą pomóc w realizacji projektu, a inni mogą

mu zagrozić.
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umiejętności
uczniów w
aspekcie:

C. Szukaj informacji na temat podmiotów (ról, potrzeb itp.).

METODY: ▪ BURZA MÓZGÓW,

▪ MAPA PAMIĘCI,

▪ DYSKUSJA,

▪ WARSZTATY,

▪ ZABAWA

MATERIAŁY
NAUCZANIA:

▪ wykaz podstawowych pojęć, terminów, faktów, zasad postępowania, dat,

nazw, ściśle związanych z celem operacyjnym

▪ Interesariuszem jest osoba/instytucja, która jest zainteresowana lub

zaniepokojona projektem. Tzn.: administracja, państwo, gmina,

przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, mieszkańcy itp.

▪ Definicja interesariuszy i metodologia mapowania interesariuszy:

https://www.youtube.com/watch?v=bOIT1GKVMd8

▪ Administracja publiczna: określić politykę publiczną - kto może interweniować

w celu autoryzacji projektu?

▪ Władze lokalne: biorą na siebie odpowiedzialność za interesy ludności -

mogą zarządzać sektorami poprzez przeniesienie odpowiedzialności na

administrację publiczną. Władzami lokalnymi mogą być: gmina, departament,

powiat, region itp.

▪ Stowarzyszenia są wolnym i dobrowolnym zgromadzeniem obywateli wokół

wspólnego obszaru zainteresowania. Tzn.: stowarzyszenie na rzecz

dobrostanu zwierząt, klub piłkarski, stowarzyszenie na rzecz ochrony

przyrody itp.
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ŚRODKI
DYDAKTYCZN
E:

▪ DŁUGOPISY,

▪ KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE,

▪ TABLICA DEMONSTRACYJNA (FLIP CHART),

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ PAPIER,

▪ BRYSTOL.

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIE
M CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓ
LNYCH
ETAPÓW:

A. ETAP WSTĘPNY (ok. 15-20 min.)

1. Etap ten będzie nawiązywał do przykładu nowego basenu w mieście.

Przed sesją przygotuj karty każdego interesariusza: państwa, organizacji

pozarządowej, klientów, zespołu sprzątającego, administracji publicznej,

w których napiszesz opis jego roli (np. państwo decyduje o wymogach

bezpieczeństwa dla tego typu przestrzeni publicznej, klienci będą

korzystać z tej nowej usługi za najlepszą możliwą cenę, władze lokalne

wydają pozwolenia na budowę itp.)

2. Energizer:

Każdy z uczestników wybiera kartę i odczytuje ją na głos pozostałym:

- Państwo,

- organizacja pozarządowa,

- Klienci,

- ekipa sprzątająca,

- administracja publiczna.

3. Po tym ćwiczeniu nauczyciel pyta uczestnika, co o tym sądzi.
4. Rozpoczyna się dyskusja pomiędzy uczestnikami na temat koncepcji

lokalnych interesariuszy.

B. ETAP GŁÓWNY (50 min.)

1. Prezentacja tematu.

2. Zwracanie uwagi na wyrażenie "interesariusze lokalni".

3. Burza mózgów.
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4. Rzeczywiście, uczestnicy muszą dokonać pewnego skojarzenia ze

słowem interesariusze i jeden z nich musi na tej podstawie narysować

mapę umysłu na brystolu.

5. Uczestnicy podają definicję "interesariuszy lokalnych", a nauczyciel

poprawia i zatwierdza tę definicję.

6. Ćwiczenie: Uczestnicy muszą pracować nad projektem zbiorczym

"Organizacja kampanii sprzątania odpadów".

Podziel grupę na trzy podgrupy. Każda grupa ma papier z trzema

kolumnami na nim:

- Kogo to dotyczy?

- Dlaczego są zainteresowani?

- Jaka jest ich rola w projekcie (pozytywna i negatywna)?

Każda grupa musi spisać pomysły na karteczkach (listy) i umieścić je w

prawej kolumnie.

Każda grupa przedstawia wyniki swojej pracy grupowej i wymiany

między nimi.

C. ETAP KOŃCOWY (15 minut)

Każdy z uczestników musi wyjaśnić, co myśli o tym ćwiczeniu praktycznym i

co było dla niego najciekawsze lub na przykład wyjaśnić swoje trudności,

które punkty mają ze sobą wspólnego.

D. PODSUMOWANIE (5-10 min.)

Na koniec nauczyciel prosi uczestników o podsumowanie tego, czego

nauczyli się podczas zajęć i co mogą wykorzystać do zorganizowania

lokalnej akcji.

EWALUACJA
(5 MIN):

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje przygotowane karty samooceny dla klas.

Uczestnicy oceniają według skali: bardzo dobrze, dobrze, wystarczająco, słabo:

- Jak daleko mogę zidentyfikować różne rodzaje zainteresowanych stron?

- Jak dalece mogę zrozumieć, że niektórzy z interesariuszy mogą pomóc

w realizacji projektu, a inni mogą mu zagrozić?

- Jak dobrze mogę szukać informacji na temat interesariuszy?
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KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

określić różne rodzaje
interesariuszy.

zrozumieć, że niektóre z
zainteresowanych stron
mogą pomóc w realizacji
projektu, a inne mogą mu

zagrozić

Wyszukiwać informacje
na temat

zainteresowanych stron

Gratulacje!
Możesz być z
siebie dumny.

Brawo! To
świetnie, ale

może być
lepiej.

Jesteś na
dobrej drodze.

Możesz to
zrobić, ale

pracuj.

Bierz się do
roboty! Zobaczysz,

jak wielką
przyjemnością jest
nie ukończyć tej

sekcji.
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MODUŁ 2.2.

WYWIAD Z LOKALNYM PODMIOTEM GOSPODARCZYM

Dzięki tej lekcji, młodzi ludzie będą mogli przeprowadzić wywiad z podmiotami lokalnymi. W czynie

powinni być w stanie określić temat wywiadu, przygotować swoje pytania, przeprowadzić go. Powinni

również zdawać sobie sprawę, że może to być trudne do zrobienia i dlaczego. To ćwiczenie może być

przydatne, jeśli młodzi ludzie chcą się spotkać z interesariuszami, aby dowiedzieć się więcej o ich

punkcie widzenia na temat projektu lokalnego.

PLAN
LEKCJI:

WYWIAD Z LOKALNYM PODMIOTEM GOSPODARCZYM

Uczymy się jak przeprowadzić wywiad z lokalnymi interesariuszami; jak
zdefiniować temat wywiadu, jak przygotować pytania; jak spotkać się z
lokalnymi interesariuszami i poznać ich punkt widzenia na temat lokalnego
projektu.

Jednostka odpowiedzialna za organizację działań:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęc:

Liderzy młodzieżowi pracujący z zagrożoną młodzieżą

Data realizacji działań:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

2 godz. 20 minut

TEMAT
LEKCJI:

Wywiad z lokalnym podmiotem gospodarczym.

CEL
GŁÓWNY:

Umiejętność przygotowania i przeprowadzenia wywiadu z lokalnymi
interesariuszami.

WYNIKI
NAUKI, w
których
definiujemy
wiedzę i
umiejętności

A. Wie, jak przygotować wywiad.

B. Potrafi przeprowadzić wywiad i być wiarygodny.

C. Rozumie ograniczenia rozmówcy.
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uczniów w
aspekcie:

METODY: ▪ BURZA MÓZGÓW,

▪ MAPA PAMIĘCI,

▪ DYSKUSJA,

▪ WARSZTAT.

MATERIAŁY
NAUCZANIA:

▪ Rozmowa kwalifikacyjna: Rozmowa z człowiekiem w ramach badań.

▪ Wywiad musi być dobrze przygotowany. Będziesz musiał określić temat, cel

rozmowy i informacje, których potrzebujesz w ramach tej wymiany. Należy

również sporządzić listę istotnych pytań (pytania interesujące dla

prowadzonych badań) do osoby, z którą odbędzie się rozmowa (rozmówcy).

▪ Przed wywiadem trzeba będzie zrobić wprowadzenie do wywiadu: jaki jest

jego temat, dlaczego chcesz się z nim wymienić, jak długo to potrwa, w

jakich badaniach wykorzystasz informacje, których udzieli ci rozmówca?

▪ Prowadzący wywiad musi podkreślać słowa rozmówcy, musi być

dynamiczny, zabawny i uśmiechnięty.

▪ Metodologia wywiadu: https://www.youtube.com/watch?v=R-fMj-8j9mE

ŚRODKI
DYDAKTYCZN
E:

▪ BRYSTOL,

▪ KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE,

▪ PAPIER,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ KARTA PRACY,
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▪ KAMERA WIDEO.

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIE
M CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓ
LNYCH
ETAPÓW:

A. ETAP WSTĘPNY (ok. 10-15 minut)

1. Energizer:

Próbowanie się dowiedzieć, kto to jest!

Podziel grupę na dwie podgrupy:

- Każda grupa wybiera bardzo ważną/popularną osobę.

- Każda grupa z kolei zgaduje kto jest tą osobą zadając pytania

zamknięte (odpowiedź może być tylko "tak" lub "nie"): np. czy jest to

kobieta, czy jest to piosenkarka, czy jest to aktor, czy jest to

Hiszpan, itp.

Zwycięski zespół to ten, który znajdzie osobę z najmniejszą ilością

pytań.

Aby zmotywować zespoły, możesz rozdawać gadżety lub złożyć

obietnicę, np. przygotować przekąskę na przerwę itp.

Po tym ćwiczeniu nauczyciel pyta uczestnika, co o tym sądzi.

Rozpoczyna się dyskusja pomiędzy uczestnikami na temat koncepcji

zadawania pytań i badania informacji.

B. ETAP GŁÓWNY (około 50 minut)

1. Prezentacja tematu.

2. Zwracanie uwagi na słowo wywiad

3. Burza mózgów o tym.

4. Rzeczywiście, uczestnicy muszą dokonać pewnego skojarzenia ze

słowem wywiad i jeden z nich musi na tej podstawie narysować mapę

myśli na papierze.

5. Uczestnicy podają definicję słowa wywiad, a nauczyciel poprawia i

zatwierdza definicję.

6. Ćwiczenie: Wywiad z przedstawicielem urzędu miasta, aby poznać

politykę w zakresie sortowania odpadów

CZĘŚĆ A: Podziel grupę na trzy podgrupy. Każda z grup ma karteczki

samoprzylepne i papier do napisania swoich pomysłów.

Pierwsza grupa pracuje nad planowaniem: wyborem daty,
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wyszukiwaniem informacji o działaniach urzędu miasta itp.

Druga pracuje nad przygotowaniem i zdefiniowaniem pytań, które mają

być zadane. Na przykład: jakie jest ich działanie, poznać ich punkt

widzenia, trudności, co chcieliby zrobić itp. Każda z grup przedstawia

swoje wyniki i wymienia się nimi.

CZĘŚĆ B: Podziel grupę na dwie inne podgrupy (nie te same grupy co w

pierwszym kroku): Przeprowadzenie wywiadu. Przypomnij o

podstawowych zasadach organizacji wywiadu (przewodnik CF).

Pierwsza grupa zadaje swoje pytania drugiej grupie i odwraca swoje

role.

C. ETAP KOŃCOWY (około 10-15 minut)

Uczestnicy wymieniają się między sobą. Każ im powiedzieć, które punkty

mają ze sobą coś wspólnego.

D. PODSUMOWANIE (ok. 5-10 minut)

Na koniec nauczyciel prosi uczestnika o podsumowanie tego, czego się

nauczył w trakcie zajęć i co mógłby wykorzystać do zorganizowania lokalnej

akcji.

EWALUACJA
(5 MIN):

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje przygotowane karty samooceny dla klas.

Uczestnicy oceniają według skali: bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, słabo:

- Jak daleko potrafię przygotować się do wywiadu?

- Jak dobrze mogę przeprowadzić wywiad i być wiarygodny?

- Jak dalece mogę zrozumieć ograniczenia rozmówcy?

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo Dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

przygotować wywiad.
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przeprowadzić wywiad i
być wiarygodnym.

zrozumieć ograniczenia
rozmówcy.

Gratulacje!
Możesz być z siebie

dumny.

Brawo! To
jest dobre, ale

może być
lepsze.

Jesteś na
dobrej drodze.

Dasz radę, ale
pracuj.

Bierz się do
roboty! Zobaczysz,

jak wielką
przyjemnością jest nie

ukończyć tej sekcji.
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MODUŁ 2.3.

MAPA INTERESARIUSZY.

Głównym celem tej lekcji jest umożliwienie młodym uczniom zrozumienia i identyfikacji interesariuszy

danego terytorium i ich władzy w lokalnym projekcie. Młodzi ludzie powinni być w stanie zrealizować

mapę tych interesariuszy. Użyteczna może być dla nich znajomość organizacji danego terytorium, jeśli

chcą zorganizować akcję na tym terytorium.

PLAN
LEKCJI:

MAPA PODMIOTÓW.

Uczymy się rozumieć i identyfikować lokalnych interesariuszy; tworzyć
mapę interesariuszy; jak zdobyć wiedzę o lokalnych organizacjach i ich
działalności.

Jednostka odpowiedzialna za organizację działań:

…………………………………………………………………………….

Przywódca klasy:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy działań:

Przywódcy młodzieżowi pracujący z zagrożoną młodzieżą

Dane dotyczące realizacji działań:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

2 godziny 30 minut

TEMAT ZAJĘĆ Zbuduj mapę podmiotów.

CEL
GŁÓWNY:

Zrozumienie i określenie powiązań między lokalnymi interesariuszami.

WYNIKI
NAUKI, w
których
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
uczniów w
aspekcie:

A. Określenie roli każdej z interesariuszy i ich powiązań.

B. Zrozumieć, że niektóre z nich mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na

projekt.

C. Zrozumieć kontekst lokalny
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METODY: ▪ BURZA MÓZGÓW,

▪ MAPA PAMIĘCI,

▪ DYSKUSJA,

▪ WARSZTAT.

MATERIAŁY
NAUCZANIA:

▪ Interesariuszem jest osoba/instytucja, która jest zainteresowana lub

zaniepokojona projektem. Na przykład: administracja, państwo, gmina,

stowarzyszenia, mieszkańcy itd.

▪ Mapa interesariuszy to reprezentacja wszystkich interesariuszy

zaangażowanych w projekt, mająca na celu wyjaśnienie ról i relacji.

▪ Metodologia map interesariuszy:

https://www.youtube.com/watch?v=eqZfiTp1HZw

▪ Siła odnosi się do poziomu, do którego interesariusz ma pozytywny lub

negatywny wpływ na realizację celów projektu.

▪ Wpływ jest to działanie, które osoba lub rzecz ma na inną osobę lub rzecz.

Na przykład: Wpływ gier wideo na nastolatków, wpływ klimatu na roślinność,

wpływ księżyca na przypływy i odpływy.

▪ Interesujący jest stopień, w jakim interesariusz przywiązuje wagę do sukcesu

projektu (czy jest to cel zawodowy, osobisty czy też inny).

ŚRODKI
DYDAKTYCZN
E:

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ PAPIER,

▪ TABELA DYDAKTYCZNA,

▪ KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE,

▪ DŁUGOPISY,
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▪ SZNUREK.

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIE
M CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓ
LNYCH
ETAPÓW:

A. ETAP WSTĘPNY (15-20 minut)

Energizer:

Ta sesja dotyczy nowego projektu budowy basenu.

Nauczyciel przedstawia mapę lokalnych interesariuszy i powiązania między

nimi (ratusz, konsumenci, strażacy, organizacje pozarządowe zajmujące się

ochroną środowiska itp.)

Każdy z uczestników wybiera kartę; każda karta reprezentuje interesariusza

tego projektu.

Każdy uczestnik odczytuje na głos swoją kartę (rolę, definicję).

Uczestnicy muszą odtworzyć mapę interesariuszy, która została

przedstawiona na początku, każdy z nich reprezentuje jednego z

interesariuszy poprzez swoje umiejscowienie i połączenie z innymi za

pomocą sznurków.

Po tym ćwiczeniu nauczyciel pyta uczestników, co o tym sądzą. Rozpoczyna

się dyskusja pomiędzy uczestnikami na temat koncepcji mapowania

interesariuszy (co im się podobało, czego nie lubili, co było trudne...).

ETAP GŁÓWNY (około 50-55 minut)

1. Prezentacja tematu.

2. Zwracanie uwagi na wyrażenie "mapowanie interesariuszy".

3. Burza mózgów o tym.

Rzeczywiście, uczestnicy muszą dokonać pewnego skojarzenia ze

słowem interesariusze i jeden z nich musi na tej podstawie narysować

mapę umysłu na bristolu.

4. Uczestnicy podają definicję wyrażenia "mapowanie interesariuszy", a

nauczyciel poprawia i zatwierdza definicję.

5. Ćwiczenie: Zrób prosty kwadrant z dwoma osiami ( stopień mocy i

poziom zainteresowania), dla wygody, matryca analizy obejmuje skale

od 0 (bardzo niskie zainteresowanie / moc) do 10 (bardzo wysokie

zainteresowanie / moc).

Poproś uczestników o umieszczenie zainteresowanych stron na osi z

ocenami, które podaliby pod względem mocy i zainteresowania każdej z

nich w odniesieniu do nowej budowy basenu.
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Nauczyciel przedstawia wyniki pracy w grupie i wymienia się nimi z

uczestnikami.

B. ETAP KOŃCOWY (około 10-15 minut)

Każdy z uczestników musi wyjaśnić, co myśli o tym ćwiczeniu praktycznym i

co było dla niego najciekawsze lub wyjaśnić swoje trudności lub jakie punkty

mają ze sobą wspólne dla przykładu.

C. PODSUMOWANIE (ok. 5-10 minut)

Na koniec nauczyciel prosi uczestników o podsumowanie tego, czego

nauczyli się podczas zajęć i co mogą wykorzystać do zorganizowania

lokalnej akcji.

EWALUACJA
(5 MIN):

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje przygotowane karty samooceny dla klas.

Uczestnicy oceniają według skali: bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, słabo:

- Jak dalece mogę zidentyfikować rolę interesariuszy i ich powiązania?

- Jak dobrze mogę zrozumieć pozytywny lub negatywny wpływ

interesariuszy?

- Jak dalece mogę zrozumieć lokalny kontekst?

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczająco Słabo

określić rolę każdej z
zainteresowanych stron i

ich powiązania.

zrozumieć pozytywny lub
negatywny wpływ każdej

z zainteresowanych stron.

zrozumieć lokalny
kontekst.

Gratulacje!
Możesz być z siebie

dumny.

Brawo! To
dobrze, ale
może być

lepiej.

Jesteś na
dobrej drodze.
Możesz to zrobić,

ale pracuj.

Bierz się do
roboty! Zobaczysz,

jak wielką
przyjemnością jest
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nie ukończyć tej
sekcji.
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MODUŁ 2.4.

OKREŚLENIE POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. CZEGO
POTRZEBUJEMY?

W tej lekcji młodzież będzie w stanie zrozumieć koncepcję potrzeb danego terytorium. Będzie też w
stanie zidentyfikować potencjalną potrzebę terytorium. Będzie to bardzo przydatne, jeśli będą chcieli
stworzyć lokalny, użyteczny projekt dla swoich społeczności..

PLAN
LEKCJI:

IDENTYFIKACJA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Z DIAGNOZĄ.
CZEGO POTRZEBUJEMY?

W tej lekcji uczymy się o potrzebach terytorium; jak zidentyfikować
potencjalne potrzeby lokalnego terytorium i jak rozwijać użyteczne projekty
dla naszych społeczności.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści młodzieżowi pracujący z zagrożoną młodzieżą

Data realizacji zajęć:

…………………………………………………………………
…

Ilość godzin:

1 godz.30 minut

TEMAT
ZAJĘĆ:

Identyfikacja potrzeb społeczności lokalnych z diagnozą.

CEL
GŁÓWNY:

Zrozumienie koncepcji zapotrzebowania na terytorium.

WYNIKI
NAUKI, w
których
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
uczniów w
aspekcie:

A. Zrozumienie, jaka jest potrzeba.

B. Identyfikacja potencjalnego zapotrzebowania na dany obszar.

C. Zrozumienie terytorium oraz jego historycznej i niedawnej ewolucji.
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METODY: ▪ BURZA MÓZGÓW,

▪ MAPA PAMIĘCI,

▪ DYSKUSJA,

▪ WARSZTAT,

▪ GRA.

MATERIAŁY
NAUCZANIA:

▪ Potrzeba: Żeby mieć bezwzględny wymóg lub mocno chcieć.

▪ Człowiek musi prowadzić możliwe do utrzymania życie:

https://www.youtube.com/watch?v=FyT9TMlzC6s

ŚRODKI
DYDAKTYCZN
E:

▪ KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE,

▪ PAPIER,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ TABLICA DEMONSTRACYJNA,

▪ BRYSTOL,

▪ MIĘKKIE RZECZY.

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIE
M CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓ
LNYCH
ETAPÓW:

A. ETAP WSTĘPNY (15 minut)

Energizer. Czego mi trzeba?

Uczestnicy muszą umieścić się w kręgu z nauczycielem. Nauczyciel rzuca

rzeczy miękkie jednemu z uczestników. Ten uczestnik musi powiedzieć o

swojej osobistej potrzebie i rzucić rzeczy miękkie innemu uczestnikowi.

Jeden z uczestników pozostaje poza kręgiem i zapisuje każdą potrzebę na

tablicy dydaktycznej
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Po tym ćwiczeniu nauczyciel pyta uczestników, co o tym myślą, co mają ze

sobą wspólnego. Rozpoczyna się dyskusja pomiędzy uczestnikami na temat

pojęcia potrzeby.

B. ETAP GŁÓWNY ( 55 minut)

1. Prezentacja tematu.

2. Zwracając uwagę na słowo "potrzeba".

3. Burza mózgów o tym.

Rzeczywiście, uczestnicy muszą dokonać pewnego skojarzenia ze

słowem potrzeba i jeden z nich musi na tej podstawie narysować mapę

umysłu na papierze.

4. Uczestnicy podają definicję słowa "potrzeba", a nauczyciel poprawia i

zatwierdza tę definicję.

5. Ćwiczenie: Rysowanie naszej rzeczywistości:

Każdy z uczestników musi narysować swoje prawdziwe życie, swoją

rzeczywistość w swojej społeczności.

Każdy z nich przedstawi swoje wyniki i nastąpi wymiana poglądów na

temat wspólnych potrzeb.

C. ETAP KOŃCOWY (około 15 minut)

Każdy z uczestników musi wyjaśnić, co myśli o tym ćwiczeniu praktycznym i

co było dla niego najbardziej interesujące lub wyjaśnić na przykład swoje

trudności.

D. PODSUMOWANIE (około 5-10 minut)

Na koniec nauczyciel prosi uczestników o podsumowanie tego, czego

nauczyli się podczas zajęć i co mogą wykorzystać do zorganizowania

lokalnej akcji.

EWALUACJA
(5 MIN):

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje przygotowane karty samooceny dla klas.

Uczestnicy oceniają według skali: bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, słabo:

- Jak daleko mogę zidentyfikować potencjalne zapotrzebowanie na dane

terytorium?

- Jak dobrze mogę zrozumieć, co to jest potrzeba?
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- Jak dalece mogę zrozumieć terytorium i jego historyczną i niedawną

ewolucję?
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KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

określić potencjalne
zapotrzebowanie na dany

terytorium.

zrozumieć, co to jest
potrzeba.

zrozumieć terytorium oraz
jego historyczną i

niedawną ewolucję.

Gratulacje!
Możesz być z siebie

dumny.

Brawo! To
dobrze, ale
może być

lepiej.

Jesteś na
dobrej drodze.
Możesz to zrobić,

ale pracuj.

Bierz się do
roboty! Zobaczysz,

jak wielką
przyjemnością jest nie

ukończyć tej sekcji.
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MODUŁ 2.5.

DEFINICJA OBWODU, DIAGNOZY.

Głównym celem tej lekcji jest wyjaśnienie pojęcia diagnozy i obwodu terytorium  dla młodzieży.

Młodzież będzie w stanie wykonać własną diagnozę, jeśli będą chcieli rozwijać lokalny projekt w

swoich miejscowościach.

PLAN
LEKCJI:

DEFINICJA OBWODU, DIAGNOZY.

W tej lekcji uczymy się o koncepcji diagnozy  terytorium ; jak zrobić własną
diagnozę, jeśli chcemy rozwijać lokalny projekt.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści młodzieżowi pracujący z zagrożoną młodzieżą

Data realizacji działań:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

1 godz. 30 minut

TEMAT
LEKCJI:

Zrozumienie podstaw do diagnozy.

CEL
GŁÓWNY:

Zdefiniuj i zrozum, co to jest granicą do postawienia diagnozy.

WYNIKI
NAUKI, w
których
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
uczniów w
aspekcie:

A. Zrozumienie, co to jest diagnoza.

B. Określenie tego obwodu.
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METODY: ▪ BURZA MÓZGÓW,

▪ MAPA PAMIĘCI,

▪ DYSKUSJA,

▪ WARSZTAT.

MATERIAŁY
NAUCZANIA:

▪ Diagnoza musi być rozgraniczona geograficznie (okręg, miasto,

departament, region, kraj), cel musi być zdefiniowany w konkretnej sytuacji, a

także należy wybrać, czy chcesz diagnozę ogólną czy szczegółową. W

przykładzie: Ogólna diagnoza 2 dużych miast w Stanach Zjednoczonych

Ameryki: https://www.youtube.com/watch?v=BwQPqpmiD88

▪ Przykład planowania miasta:

https://www.youtube.com/watch?v=7q_0NM0cseQ

ŚRODKI
DYDAKTYCZN
E:

▪ KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE,

▪ PAPIER,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ TABLICA DYDAKTYCZNA,

▪ DŁUGOPISY.

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIE
M CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓ
LNYCH
ETAPÓW:

A. ETAP WSTĘPNY (15 minut)

Energizer:

Zróbcie burzę mózgów na temat słów "obwód" i "diagnoza".

Rzeczywiście, uczestnicy muszą dokonać pewnego skojarzenia ze słowem

perymetr (boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, ziemia domu) i

diagnozy (o czym to przypomina? Diagnoza medyczna; diagnoza włosów,

skóry, koloru włosów; diagnoza energii mieszkania).
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Na tej podstawie jeden z uczestników musi narysować na tablicy

dydaktycznej/brystolu mapę umysłu.

B. ETAP GŁÓWNY (około 55 minut)

1. Prezentacja tematu.

2. Podziel grupę na 3 podgrupy. Weźmy za przykład diagnozę dotyczącą

zbiórki odpadów w ich mieście.

Każda grupa pracuje nad jednym tematem:

- Grupa 1: rozgraniczenie geograficzne diagnozy - Na jaką skalę

jesteśmy w stanie pracować?

- Grupa 2: Refleksja nad celem diagnozy: na podstawie

rozpoznania i podzielenia się naszym postrzeganiem potrzeb, na

jaki temat(y) chcemy interweniować?

- Grupa 3: Od pierwszej wiedzy (podsumowania) aktorów danego

terytorium, z jakimi osobami i organizacjami należy wiązać

priorytet?

Każda grupa przedstawia swoje wyniki, a następnie wymienia się nimi z

innymi grupami.

C. ETAP KOŃCOWY (około 15 minut)

Każdy z uczestników musi wyjaśnić, co myśli o tym ćwiczeniu praktycznym i

co było dla niego najbardziej interesujące lub wyjaśnić na przykład swoje

trudności.

D. PODSUMOWANIE (około 5-10 minut)

Na koniec nauczyciel prosi uczestników o podsumowanie tego, czego

nauczyli się podczas zajęć i co mogą wykorzystać do zorganizowania

lokalnej akcji.

EWALUACJA
(5 MIN):

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje przygotowane karty samooceny dla klas.

Uczestnicy oceniają według skali: bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, słabo:

- Jak dobrze mogę zrozumieć, co to jest diagnoza?

- Jak daleko mogę wyznaczyć ten obwód?
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KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

zrozumieć, co to jest
diagnoza.

Wyznaczyć ten obwód.

Gratulacje!
Możesz być z siebie

dumny.

Brawo! To
dobrze, ale
może być

lepiej.

Jesteś na
dobrej drodze.
Możesz to zrobić,

ale pracuj.

Bierz się do
roboty! Zobaczysz,

jak wielką
przyjemnością jest nie

ukończyć tej sekcji.
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MODUŁ 2.6.

DYSTRYBUCJA I ORGANIZACJA DIAGNOZY.

Dzięki tej lekcji młodzież będzie mogła zorganizować zespół pracujący nad realizacją diagnozy

dotyczącej ich własnych społeczności. Będą potrafili zdefiniować i przypisać sobie nawzajem pewne

zadania. Bardzo przydatne jest zrozumienie pracy zespołowej i jej trudności.

PLAN LEKCJI: DYSTRYBUCJA I ORGANIZACJA DIAGNOZY.

W tej lekcji uczymy się jak zorganizować zespół pracujący nad diagnozą
naszych społeczności, rozkładem zadań i rozwiązywaniem problemów w
zespole.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści młodzieżowi pracujący z zagrożoną młodzieżą

Data realizacji działań:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

1 godz.30 minut

TEMAT
LEKCJI:

Dystrybucja i organizacja diagnozy.

CEL GŁÓWNY: Wyjaśnić organizację diagnozy terytorium.

WYNIKI
NAUKI, w
których
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
uczniów w
aspekcie:

A. Organizowanie pracy zespołowej

B. Podział ról między uczestnikami

C. Opracowywanie planu pracy
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METODY: ▪ BURZA MÓZGÓW,

▪ MAPA PAMIĘCI,

▪ DYSKUSJA,

▪ WARSZTAT,

MATERIAŁ
NAUCZANIA:

▪ Praca zespołowa: w zespole, każdy ma coś do zrobienia i dodania do grupy.

▪ Filmy do oglądania do pracy zespołowej:

https://www.youtube.com/watch?v=kYjqtLCNqSA lub

https://www.youtube.com/watch?v=6fbE52YDEjU.

▪ Zasoby ludzkie: Musisz ustalić, kto jest w stanie interweniować i kto ma

czas, zanim ustalisz "kto co zrobi?" - Rodzaj zasobów ludzkich:

Wolontariusze, profesjonaliści, młodzi ludzie, starsi ludzie, przełożeni...

▪ Materiały: jakie materiały, w tym materiały pisemne, mamy/potrzebujemy?

Czy powinny być podjęte kroki przygotowawcze, prośby o zezwolenia na

dostęp do informacji? Gdzie znajdują się interesujące informacje dla naszej

diagnozy (na przykład: statystyki dostępne w ratuszach, w administracji

regionalnej, w innych miejscach?)

▪ Ramy czasowe: Jak będzie zorganizowana diagnoza w czasie? We

wszystkich przypadkach trzeba będzie określić przynajmniej typowy sposób

postępowania:

- wstępnie zdefiniowaną datę rozpoczęcia,

- pośrednie etapy oceny i wymiany informacji,

- termin przewidziany na zwrot pracy.

ŚRODKI
DYDAKTYCZN
E:

▪ KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE,

▪ BRYSTOL,
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▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ TABLICA DYDAKTYCZNA,

▪ MIĘKKIE RZECZY,

▪ WI-FI.

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIE
M CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓL
NYCH
ETAPÓW:

A. ETAP WSTĘPNY (około 15 minut)

Energizer:

Zorganizuj polowanie na jajka wielkanocne dla rodzin w Twojej okolicy. Aby

to zrobić, musimy pracować razem.

Każdy z uczestników musi wybrać kartę z konkretną rolą i odczytać ją na

głos pozostałym. Rodzaj kart:

- Ludzie, którzy oznaczają obszar

- Animator, osoba odpowiedzialna za rejestrację

- Osoba odpowiedzialna za zasoby jaj

- Osoba odpowiedzialna za catering...

Po tym ćwiczeniu nauczyciel pyta uczestników, co o tym sądzą. Rozpoczyna

się dyskusja pomiędzy nimi na temat koncepcji organizacji diagnozy.

B. ETAP GŁÓWNY (około 55 minut)

1. Prezentacja tematu.

2. Burza mózgów na temat słowa "organizacja".

Rzeczywiście, uczestnicy muszą dokonać pewnego skojarzenia ze

słowem "organizacja" i jeden z nich musi na tej podstawie narysować na

bristolu mapę umysłu.

3. Uczestnicy podają definicję słowa "organizacja", a nauczyciel poprawia i

zatwierdza tę definicję.

3. Ćwiczenie: Diagnozowanie sprzętu sportowego w mieście.

Musisz również zdecydować, kiedy chcesz dokonać globalnej restytucji

swojej diagnozy, tutaj będzie to około 30 minut, ale w prawdziwym życiu

może to być na przykład tydzień lub dwa.
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Aby to zrobić, masz 3 sektory, masz trzy różne obszary:

- Północ

- Centrum miasta

- Południe

Podziel grupę na 3 podgrupy dla każdego obszaru miasta.

4. Nauczyciele lub uczestnicy wybierają, kto co będzie robił? Musi być

jakiś pisarz, mówca, badacz...

5. Z Internetu uczestnicy będą zbierać informacje na temat sprzętu

sportowego miasta.

6. Każda z grup przedstawia swoje wyniki, a uczestnicy wymieniają się

doświadczeniami z tej pracy.

C. ETAP KOŃCOWY (około 10-15 minut)

Każdy z uczestników musi wyjaśnić, co myśli o tym ćwiczeniu praktycznym i

co było dla niego najbardziej interesujące lub wyjaśnić na przykład swoje

trudności.

D. PODSUMOWANIE (około 10 minut)

Na koniec nauczyciel prosi uczestników o podsumowanie tego, czego

nauczyli się podczas zajęć i co mogą wykorzystać do zorganizowania

lokalnej akcji.

EWALUACJA
(5 MIN):

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje przygotowane karty samooceny dla klas.

Uczestnicy oceniają według skali: bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, słabo:

- Jak daleko mogę zorganizować pracę zespołową?

- Jak dobrze mogę podzielić rolę pomiędzy uczestników?

- Jak daleko mogę opracować plan pracy?
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KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

zorganizować pracę
zespołową.

podzielić rolę pomiędzy
uczestników.

opracować plan pracy

Gratulacje!
Możesz być z siebie

dumny.

Brawo! To
dobrze, ale
może być

lepiej.

Jesteś na
dobrej drodze.
Możesz to zrobić,

ale pracuj.

Bierz się do
roboty! Zobaczysz,

jak wielką
przyjemnością jest nie

ukończyć tej sekcji.
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MODUŁ 2.7.

ZROZUMIENIE, CO TO JEST INFORMACJA I DANE.

Dzięki tej lekcji młodzi uczniowie będą mogli zidentyfikować pojęcie informacji, danych. Rzeczywiście,

będą mogli szukać danych w Internecie i na dobrej stronie internetowej. Jest to bardzo przydatne, jeśli

chcą odkryć i przeanalizować swoje miasto na przykład po to, aby mieć jakieś informacje na jego

temat.

PLAN
LEKCJI:

ZROZUMIENIE, CO TO JEST INFORMACJA I DANE.

Uczymy się rozpoznawać pojęcie informacji i danych, będziemy mogli
odkrywać i analizować nasze miasto.

Jednostka odpowiedzialna za organizację działań:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści młodzieżowi pracujący z zagrożoną młodzieżą

Data realizacji działań:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

1 godz.30 minut

TEMAT
LEKCJI:

Co to są informacje? Dane?

CEL
GŁÓWNY:

Zrozumieć, co to są dane, informacje i jak je znaleźć.

WYNIKI
NAUKI, w
których
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
uczniów w
aspekcie:

A. Wiedzą, jak zbierać dane ilościowe i jakościowe.

B. Zrozumieć, gdzie można znaleźć informacje.

C. Wiedzieć, jak prowadzić badania.
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METODY: ▪ BURZA MÓZGÓW,

▪ MAPA UMYSŁU,

▪ DYSKUSJA,

▪ WARSZTAT,

MATERIAŁY
DYDAKTYCZN
E:

▪ Gromadzenie danych: wyszukiwanie danych, gromadzenie informacji

▪ Dane ilościowe: informacje liczbowe służące do pomiaru sytuacji lub zmiany.

Ten rodzaj danych pozwala na udzielenie odpowiedzi na następujące

pytania: Kto? Co? Gdzie? Kiedy?

▪ Dane jakościowe: dane wynikające z obserwacji terytorium, wizyt w terenie,

spotkań i badań. Umożliwiają one udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jak i

dlaczego?

▪ Ilościowe i jakościowe określenie danych:

https://www.youtube.com/watch?v=-S2EiPD4-W0&t=3s

▪ Dane dotyczące 2 miast: https://www.youtube.com/watch?v=BwQPqpmiD88

ZASOBY
DYDAKTYCZN
E:

▪ KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE,

▪ BRYSTOL,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ TABLICA DYDAKTYCZNA,

▪ MIĘKKIE RZECZY,

▪ WI-FI.

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z

A. ETAP WSTĘPNY (około 10-15 minut)
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OKREŚLENIE
M CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓ
LNYCH
ETAPÓW:

Energizer:

Uczestnicy muszą się ustawić w kręgu z nauczycielem. Nauczyciel rzuca

uczestnikowi rzeczy miękkie. Uczestnik ten musi podać innym informacje o

sobie, o swoim życiu (np. wiek, liczbę sióstr, ulubione kolory...), a następnie

rzuca rzeczy innemu uczestnikowi.

Po tym ćwiczeniu nauczyciel pyta uczestników, co o tym sądzą. Rozpoczyna

się dyskusja pomiędzy uczestnikami na temat pojęcia danych, informacji oraz

rodzaju informacji (osobista, zawodowa, jakościowa, ilościowa...), które

zostały podane.

B. ETAP GŁÓWNY (około 55 minut)

1. Prezentacja tematu.

2. Zwracając uwagę na słowo dane: Burza mózgów na temat danych o

terytorium (liczba stadionów, liczba kin, liczba linii metra).Rzeczywiście,

uczestnicy muszą dokonać pewnego skojarzenia z słowem dane i jeden

z nich musi na tej podstawie narysować mapę umysłu na bristolu.

3. Podanie definicji słowa dane przez protagonistę oraz korekta i walidacja

przez nauczyciela.

4. Ćwiczenie: Znajdź dane na temat korzystania z mediów

społecznościowych przez nastolatków (badania z wykorzystaniem

Internetu).

Podziel grupę na 2 podgrupy:

- Pierwsza grupa musi zebrać dane jakościowe na ten temat

- Druga grupa musi zebrać dane ilościowe na ten temat

Następnie obie grupy dzielą się swoimi wynikami z innymi i wymieniają

się nimi.

C. ETAP KOŃCOWY (około 15 minut)

Każdy z uczestników musi wyjaśnić, co myśli o tym ćwiczeniu praktycznym i

co było dla niego najbardziej interesujące lub wyjaśnić na przykład swoje

trudności.

D. PODSUMOWANIE (5 minut)

Na koniec nauczyciel prosi uczestników o podsumowanie tego, czego
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nauczyli się podczas zajęć i co mogą wykorzystać do zorganizowania

lokalnej akcji.

EWALUACJA
(5 MIN):

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje przygotowane karty samooceny dla klas.

Uczestnicy oceniają według skali: bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, słabo:

- Jak daleko mogę gromadzić dane ilościowe i jakościowe?

- Jak dobrze mogę zrozumieć, gdzie można znaleźć te informacje?

- Jak daleko mogę zrobić badania?
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KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

gromadzić dane ilościowe
i jakościowe.

zrozumieć, gdzie można
znaleźć informacje.

zrobić badania.

Gratulacje!
Możesz być z siebie

dumny.

Brawo! To
dobrze, ale
może być

lepiej.

Jesteś na
dobrej drodze.
Możesz to zrobić,

ale pracuj.

Bierz się do
roboty! Zobaczysz,

jak wielką
przyjemnością jest nie

ukończyć tej sekcji.
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MODUŁ 2.8.

PRZEPROWADZANIE I ORGANIZOWANIE ANKIETY.

W tej lekcji młodzi uczniowie powinni zrozumieć, czym jest ankieta. Powinni również rozumieć, jak

realizować ankietę, aby zdefiniować własną ankietę, jeśli chcą zorganizować lokalny projekt lub

zebrać dane jakościowe.

PLAN
LEKCJI:

PRZEPROWADZANIE I ORGANIZOWANIE ANKIETY.

Dowiemy się, jak przeprowadzić ankietę w celu zorganizowania lokalnego
projektu lub zebrania danych jakościowych.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści młodzieżowi pracujący z zagrożoną młodzieżą

Data realizacji działań:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

1 godz.30 minut

TEMAT
LEKCJI:

Realizacja kwestionariusza ankiety.

CEL
GŁÓWNY:

Zbudowanie ankiety.

WYNIKI
NAUKI, w
których
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
uczniów w
aspekcie:

A. Wyznaczenie celów ankiety.

B. Przygotowanie wprowadzenie: prezentacja ankiety.

C. Podsumowanie ankiety.
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METODY: ▪ BURZA MÓZGÓW,

▪ MAPA UMYSŁU,

▪ DYSKUSJA,

▪ WARSZTAT.

MATERIAŁY
NAUCZANIA:

▪ Rodzaj informacji: dane ilościowe, dane jakościowe, od kogo (źródła oficjalne

czy nieoficjalne)?

▪ Dane ilościowe: informacje liczbowe służące do pomiaru sytuacji lub zmiany.

Ten rodzaj danych pozwala na udzielenie odpowiedzi na następujące

pytania: Kto? Co? Gdzie? Kiedy?

▪ Dane jakościowe: dane wynikające z obserwacji terytorium, wizyt w terenie,

spotkań i badań. Pozwolą one na udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jak i

dlaczego? Tematyka ankiety: Jak najdokładniej wyznaczyć temat - jakich

informacji potrzebujesz?

▪ Ankieta w 10 krokach: https://www.youtube.com/watch?v=U1MYM35qUr8

▪ Wprowadzenie do wywiadu: przedstaw się, zaprezentuj kontekst wywiadu,

cel swojej diagnozy/projektu, sposób, w jaki wykorzystasz wyniki wywiadu.

ŚRODKI
DYDAKTYCZN
E:

▪ KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE,

▪ BRISTOL,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ TABLICA DYDAKTYCZNA,

▪ MIĘKKIE RZECZY,

▪ WI-FI.
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OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIE
M CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓ
LNYCH
ETAPÓW:

A. ETAP WSTĘPNY (około 15 minut)

Energizer:

Uczestnicy muszą się ustawić w kręgu z nauczycielem. Nauczyciel rzuca

rzeczy miękkie jednemu z uczestników. Uczestnik, który otrzymał rzeczy

miękkie musi zadać sąsiadom pytanie o jego życie ( np. wiek, liczbę sióstr,

ulubiony kolor...), a następnie rzuca rzeczy innemu uczestnikowi.

Po tym ćwiczeniu nauczyciel pyta uczestników, co o tym sądzą. Rozpoczyna

się dyskusja pomiędzy uczestnikami na temat koncepcji ankiety, zadawania

pytań i różnych rodzajów informacji, które zostały podane. Ćwiczenie to jest

również przeprowadzane w celu pokazania wspólnych punktów pomiędzy

uczestnikami.

B. ETAP GŁÓWNY (około 55 minut)

1. Prezentacja tematu.

2. Zwracanie uwagi na słowo "ankieta": burza mózgów na temat słowa

"ankieta".

3. Rzeczywiście, uczestnicy muszą dokonać pewnego skojarzenia ze

słowem "ankieta" i jeden z nich musi na tej podstawie narysować mapę

umysłu na papierze.

4. Uczestnicy podają definicję słowa "ankieta", a nauczyciel poprawia i

zatwierdza tę definicję.

5. Ćwiczenie: Opracowanie ankiety z 5 pytaniami.

Podziel grupę na 2 podgrupy:

- Pierwsza grupa reprezentuje przedstawiciela urzędu miasta,

który musi odpowiedzieć na pytania;

- Druga grupa reprezentuje organizację pozarządową, która musi

przygotować badanie;

Każda z grup zadaje swoje pytania drugiej stronie, aż do momentu, gdy

nie ma żadnego pytania.

Nauczyciel podsumowuje wyniki pracy w grupie i wymienia z

uczestnikami informacje na temat rodzaju zadawanych pytań.

C. ETAP KOŃCOWY (około 15 minut)

Każdy z uczestników musi wyjaśnić, co myśli o tym ćwiczeniu praktycznym i
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co było dla niego najbardziej interesujące lub wyjaśnić na przykład swoje

trudności.

D. PODSUMOWANIE (około 5 minut)

Na koniec nauczyciel prosi uczestników o podsumowanie tego, czego

nauczyli się podczas zajęć i co mogą wykorzystać do zorganizowania

lokalnej akcji.

EWALUACJA
(5 MIN):

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje przygotowane karty samooceny dla klas.

Uczestnicy oceniają według skali: bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, słabo:

- Jak daleko mogę wyznaczyć cele ankiety?

- Jak dobrze mogę przygotować wprowadzenie, prezentację ankiety?

- Jak daleko mogę podsumować ankietę?

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

wyznaczyć cele
z ankiety.

przygotować
wprowadzenie,

prezentację ankiety.

podsumować ankietę.

Gratulację!
Możesz być z siebie

dumny.

Brawo! To
dobrze, ale
może być

lepiej.

Jesteś na
dobrej drodze.
Możesz to zrobić,

ale pracuj.

Bierz się do
roboty! Zobaczysz,

jak wielką
przyjemnością jest nie

ukończyć tej sekcji.
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MODUŁ 2.9.

PRZYGOTOWYWANIE I ANIMOWANIE SPOTKANIA.

Na lekcji będziesz musiał wyjaśnić uczniom jak zorganizować i przygotować spotkanie. Jednym z

celów tej lekcji jest odkrycie, w jaki sposób mogą oni razem pracować i określenie metodologii pracy

między nami. To ćwiczenie będzie również przydatne dla młodych uczniów, aby nauczyć ich, jak

wprowadzić akcję lub projekt do innych ludzi.

PLAN
LEKCJI:

PRZYGOTOWYWANIE I ANIMOWANIE SPOTKANIA.

Uczymy się jak zorganizować i przygotować spotkanie, jak zdefiniować
metodologię pracy i nauczyć się przedstawiać innym ludziom działanie lub
projekt.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści młodzieżowi pracujący z zagrożoną młodzieżą

Data realizacji działań:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

1 godz.30 minut

TEMAT
LEKCJI:

Identyfikacja potrzeb społeczności lokalnej z diagnozą.

CEL
GŁÓWNY:

Przygotować i animować spotkanie.

WYNIKI
NAUKI, w
których
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
uczniów w
aspekcie:

A. Określić główne cele spotkania.

B. Organizacji spotkania.

C. Wybrania i zaproszenia uczestnika.
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METODY: ▪ BURZA MÓZGÓW,

▪ MAPA UMYSŁU,

▪ DYSKUSJA,

▪ WARSZTAT.

MATERIAŁY
NAUCZANIA:

▪ Metodologia prowadzenia spotkań:

▪ https://www.youtube.com/watch?v=Smro12PXsW8

▪ Spotkanie musi być zaplanowane, są 3 główne etapy:

o Otwarcie: jest to ważny moment, zwłaszcza jeśli uczestnicy nie znają

się nawzajem. Animator musi umożliwić pierwszą wymianę.

o Okrągły stół: Jeśli uczestnicy nie znają się nawzajem, ten rodzaj

prezentacji jest konieczny, ponieważ pomaga zidentyfikować status

poszczególnych osób w grupie. Okrągły stół może być jednak bardzo

czasochłonny: należy dobrze przewidzieć ewentualny negatywny

wpływ tej techniki, zwłaszcza gdy uczestników jest wielu. W przypadku

spotkania dużego formatu, będzie to prezentacja prowadzona przez

mówców.

Definicja reguły gry: Animator definiuje swoją rolę i jednego z

uczestników, aby ustalić jego legitymację. Uczestnicy zatwierdzają lub

kwalifikują te propozycje. Wybrany jest sekretarz, w szczególności do

sporządzenia raportu.

Przedstawienie celów spotkania i planu pracy (czas trwania,

harmonogram): prowadzący ponownie sprawdza, czy cała grupa

postrzega cel w ten sam sposób i akceptuje go bez oporów.

Wymiany mają kilka etapów:

I. Powitanie uczestników.

II. Oświadczenie w sprawie punktu, którym należy się zająć.

III. Ewentualne prezentacje dodatkowych informacji.

IV. Wniosek pośredni.

V. Wymiana z uczestnikami lub odpowiedzi na ich pytania.
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VI. Wniosek i podziękowania.

o Zakończenie debaty: grupa musi oddzielić od siebie jasne wnioski dla

wszystkich. Osiągnięto porozumienie i ogłoszenie, zaplanowano pewne

działania, konieczne jest określenie praktycznych warunków

wdrożenia, aby decyzja mogła zostać wdrożona. Może to być plan

działania, na przykład z podziałem działań, harmonogramem,

oczekiwanymi zwrotami… W razie potrzeby należy wyjść z nowym,

zaplanowanym lub przewidywanym terminem spotkania.

ŚRODKI
DYDAKTYCZN
E:

▪ KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE,

▪ BRISTOL,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ TABLICA DYDAKTYCZNA,

▪ MIĘKKIE RZECZY,

▪ WI-FI.

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIE
M CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓ
LNYCH
ETAPÓW:

A. ETAP WSTĘPNY (około 10-15 minut)

Energizer:

Nauczyciel pokazuje uczestnikowi film (3 do 5 minut) o spotkaniu/wydarzeniu

lokalnym w mieście. Nauczyciel pyta uczestników, co zauważyli (światło, ktoś

na telefonie, ktoś kto śpi, dobrze ubrani ludzie itp.)

Rozpoczyna się dyskusja pomiędzy uczestnikami na temat koncepcji

spotkania, debaty, braku porozumienia, otwarcia i zamknięcia spotkania.

B. ETAP GŁÓWNY (około 55 minut)

1. Prezentacja tematu.

2. Zwracanie uwagi na słowo "spotkanie": burza mózgów o nim.

3. Rzeczywiście, uczestnicy muszą dokonać pewnego skojarzenia ze

słowem "spotkanie" i na tej podstawie jeden z nich musi narysować

mapę umysłu na bristolu.
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4. Uczestnicy podają definicję słowa "spotkanie", a nauczyciel poprawia i

zatwierdza tę definicję.

5. Ćwiczenie: zorganizowanie spotkania na temat problemu bezdomnych

psów w mieście.

Podziel grupę na 2 podgrupy (te 2 grupy będą pełniły tę samą rolę, np.

stowarzyszenie na rzecz dobrostanu zwierząt):

Pierwszy krok: Zorganizowanie/przygotowanie spotkania

- Grupy pracują nad tym, co chcą powiedzieć, czego chcą jako

działania, kto zostanie zaproszony, wybierają datę...

- Przedstawiają one swoje wyniki i wymieniają się nimi.

- Każdy z uczestników musi wyjaśnić, co myśli o tym ćwiczeniu

praktycznym i co było dla niego najbardziej interesujące lub

wyjaśnić na przykład swoje trudności.

Drugi krok: Animować spotkanie

Podziel grupę na 2 różne podgrupy:

- Każda grupa musi zastanowić się nad przygotowaniem etapu

swojego idealnego spotkania (otwarcie, zamknięcie, debata...)

oraz nad pytaniami, które należy zadać na ten temat (refleksja).

- Przedstawiają one swoje wyniki i wymieniają się nimi.

- Następnie nauczyciel wybiera 5 uczestników, którzy wezmą

udział w spotkaniu, a reszta grupy będzie stanowiła publiczność.

C. ETAP KOŃCOWY (około 15 minut)

Każdy z uczestników musi wyjaśnić, co myśli o tym ćwiczeniu praktycznym i

co było dla niego najbardziej interesujące lub wyjaśnić na przykład swoje

trudności.

D. PODSUMOWANIE (około 10-15 minut)

Na koniec nauczyciel prosi uczestników o podsumowanie tego, czego

nauczyli się podczas zajęć i co mogą wykorzystać do zorganizowania

lokalnej akcji.

EWALUACJA
(5 MIN):

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje przygotowane karty samooceny dla klas.

Uczestnicy oceniają według skali: bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, słabo:

76



`

- Jak daleko mogę określić główne cele spotkania?

- Jak dobrze mogę zorganizować spotkanie?

- Jak daleko mogę wybrać i zaprosić uczestnika?

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

określić główne cele
spotkania.

zorganizować spotkanie.

wybrać i zaprosić
uczestników.

Gratulacje!
Możesz być z siebie

dumny.

Brawo! To
dobrze, ale
może być

lepiej.

Jesteś na
dobrej drodze.
Możesz to zrobić,

ale pracuj.

Bierz się do pracy!
Zobaczysz, jak wielką
przyjemnością jest nie

ukończyć tej sekcji.
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MODUŁ 2.10.

PRZEPROWADZENIE ANALIZY SWOT.

W tej części trzeba będzie zrozumieć, w jaki sposób przeprowadzić analizę SWOT przede wszystkim i

zidentyfikować mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Kiedy chcemy opracować działanie

lub projekt, bardzo ważne jest, aby znać całą tę koncepcję.

PLAN
LEKCJI:

PRZEPROWADZENIE ANALIZY SWOT.

Uczymy się o analizie SWOT, która oznacza identyfikację mocnych stron,
słabych stron, szans i zagrożeń.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści pracujący z młodzieżą z grup ryzyka

Data realizacji działań:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

1 godz.30 minut

TEMAT
ZAJĘĆ:

Posiadanie odpowiedniej metody do przygotowania analizy SWOT.

CEL
GŁÓWNY:

Zrozumienie koncepcji analizy SWOT.

WYNIKI
NAUKI, w
których
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
uczniów w
aspekcie:

A. Określanie słabych punktów i zagrożeń.

B. Zidentyfikowanie możliwości i mocnych stron.

C. Przeprowadzenie analizy SWOT dla danego terytorium.
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METODY: ▪ BURZA MÓZGÓW,

▪ MAPA UMYSŁU,

▪ DYSKUSJA,

▪ WARSZTAT.

MATERIAŁY
DYDAKTYCZN
E:

▪ Rodzaj informacji: dane ilościowe, dane jakościowe, od kogo (źródła oficjalne

czy nieoficjalne)?

▪ SWOT = Strengths (Mocne strony), Weaknesses (Słabe strony),

Opportunities (Okazje), and Threats (Zagrożenia):

o Mocne strony oznaczają pozytywne strony terytorium, które przyczyniają

się do jego dynamiki i rozwoju (tj. obecność firm lub stowarzyszeń w

liczbie i dynamice, obecność przedstawicieli wybieranych lokalnie,

specyficzne dla danego terytorium know-how, duża liczba młodych

ludzi...). Nawet terytorium znajdujące się w trudnej sytuacji stanowi

mocną stronę, na przykład spójność i solidarność między pokoleniami.

o Słabymi stronami są główne rodzaje niepełnosprawności terytorium i

jego społeczności, takie jak: wysoka stopa bezrobocia, mała liczba

młodych ludzi, brak infrastruktury kulturalnej i sportowej...

o Okazje stanowią potencjał, na którym oprzesz swój projekt: może to być

bogactwo lub niewykorzystany zasób (np. znaczenie dziedzictwa

wiejskiego jeszcze nie wyróżnione), prawdopodobna ewolucja terytorium

(np. wzrost populacji)... Możliwości te pozwalają częściowo przewidzieć

kontekst, w jakim będzie realizowany Twój projekt oraz czynniki

przyszłego sukcesu.

o Zagrożeniem jest zamiar zaszkodzenia, narażenia na

niebezpieczeństwo lub ukarania osoby, która ma możliwość wysadzenia

budynku, jest przykładem zagrożenia. Kiedy wydaje się, że będzie

padać, jest to przykład sytuacji, w której istnieje zagrożenie deszczem.

▪ Przykład analizy SWOT na Netflix:
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▪ https://www.youtube.com/watch?v=pUTZ6NOWeYs

▪ Przykład analizy SWOT na Starbucksie:

▪ https://www.youtube.com/watch?v=mR9eICQJLXA

ZASOBY
DYDAKTYCZN
E:

▪ KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE,

▪ BRISTOL,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ TABLICA DYDAKTYCZNA,

▪ MIĘKKIE RZECZY,

▪ WI-FI.

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIE
M CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓ
LNYCH
ETAPÓW:

A. ETAP WSTĘPNY (około 15 minut)

Energizer: Ustaw wszystkich w kręgu. Każdy z uczestników ma 2 karteczki

samoprzylepne.

Trener prosi uczestników o zapisanie na swojej karteczce jednej ze swoich

sił i jednej ze swoich słabych stron (jako domyślnej i jakości) i umieszczenie

jej na tablicy dydaktycznej.

Po tym ćwiczeniu trener pyta uczestnika, co o tym sądzi. Rozpoczyna się

dyskusja pomiędzy uczestnikami na temat koncepcji słabości i sił oraz

punktów wspólnych dla uczestników.

B. ETAP GŁÓWNY (około 50-55 minut)

1. Prezentacja tematu.

2. Zwracając uwagę na słowa " słabe strony", " mocne strony", "

możliwości": burza mózgów o tym.

Rzeczywiście uczestnicy muszą się z tymi słowami trochę skojarzyć i na

tej podstawie jeden z nich musi narysować mapę myśli na bristolu.
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3. Uczestnicy podają definicję słów, a nauczyciel poprawia i zatwierdza

definicję.

4. Ćwiczenie: Opracowanie usługi dostawy dla osób starszych przez

młodych ludzi. Podziel grupę na 2 podgrupy.

Każda grupa ma dokument z czterema kolumnami (szanse, zagrożenia,

siły, słabości) oraz listę karteczek (już wykonanych przez trenera:

bezrobocie, liczba młodych ludzi, konkurencja, polityka motywacyjna dla

osób starszych, zubożenie osób starszych, itp.)

Uczestnicy muszą umieścić karteczkę w odpowiedniej kolumnie i

wyjaśnić swój wybór.

Obie grupy wyjaśniają swoje wyniki drugiej grupie i wymieniają się nimi.

C. ETAP KOŃCOWY (około 15 minut)

Każdy z uczestników musi wyjaśnić, co myśli o tym ćwiczeniu praktycznym i

co było dla niego najbardziej interesujące lub wyjaśnić na przykład swoje

trudności.

D. PODSUMOWANIE (5 minut)

na końcu, nauczyciel prosi uczestników o podsumowanie czego nauczyli się

podczas tego ćwiczenia i co mogą wykorzystać do zorganizowania lokalnej

akcji.

EWALUACJA
(5 MIN):

Na potrzeby oceny, trener rozdaje przygotowane karty samooceny. Uczestnicy

oceniają według skali: bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, słabo:

- Jak daleko mogę zrealizować analizę SWOT dla danego terytorium?

- Jak dobrze mogę zidentyfikować okazje i zasoby?

- Jak daleko mogę zidentyfikować słabe punkty i zagrożenia?

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

zidentyfikować słabe
punkty i zagrożenia.
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określić okazje i zasoby

zrealizować analizę
SWOT dla danego

terytorium.

Gratulacje!
Możesz być z siebie

dumny.

Brawo! To
dobrze, ale
może być

lepiej.

Jesteś na
dobrej drodze.
Możesz to zrobić,

ale pracuj.

Bierz się do
roboty! Zobaczysz,

jak wielką
przyjemnością jest nie

ukończyć tej sekcji.

SŁOWNIK DO ROZDZIAŁU 2:

INTERESARIUSZE Interesariusz jest stroną, która ma udziały w spółce i może

mieć wpływ lub być dotknięta skutkami działalności

gospodarczej. Głównymi udziałowcami w typowej korporacji

są jej inwestorzy, pracownicy, klienci i dostawcy. Jednak

współczesna teoria idei wykracza poza to pierwotne pojęcie i

obejmuje dodatkowych interesariuszy, takich jak społeczność,

rząd czy stowarzyszenie handlowe.
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Źródło: https://www.investopedia.com/terms/s/stakeholder.asp

STOWARZYSZENIA
LOKALNE

W wielu społecznościach, dobrowolne sieci stowarzyszeń -

dużych i małych, formalnych i nieformalnych - są pomijane. ...

Na przykład: Chóry, grupy sportowe i kluby czytelnicze mogą

zgodzić się na wspólne wspieranie inicjatyw na rzecz

młodzieży lub angażowanie osób starszych w życie

społeczne.

Źródło:
https://www.vistacampus.gov/what-are-local-associations#:~:text=W

hat%20are%20local%20associations%3F,formal%20and%20informa

l%20%E2%80%94%20are%20overlooked.&text=For%20example%

3A%20Choirs%2C%20sports%20groups,older%20adults%20in%20c

ommunity%20life.

TERYTORIUM W większości krajów terytorium jest zorganizowanym

podziałem obszaru, który jest kontrolowany przez państwo, ale

nie jest formalnie rozwinięty lub włączony do jednostki

politycznej kraju, która ma taki sam status jak inne jednostki

polityczne, które często mogą być określane słowami takimi

jak "prowincje" lub "stany".

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Territory

DIAGNOSTYKA
TERYTORIALNA

Diagnoza terytorialna jest inwentaryzacją danego terytorium,

która wymienia problemy, mocne i słabe strony, kwestie

gospodarcze, społeczne i ekologiczne.

METAPLAN System do zbierania i organizowania informacji lub pomysłów

w środowisku współpracy grupowej. Strategia metaplanu

polega zazwyczaj na gromadzeniu pomysłów lub informacji na

kartach, grupowaniu kart według wspólnych cech oraz

wykorzystaniu systemu głosowania do uszeregowania

poszczególnych pomysłów lub grup pomysłów.
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Źródło:: http://www.businessdictionary.com/definition/metaplan.html

DANE ILOŚCIOWE Dane ilościowe definiuje się jako wartość danych w postaci

liczb lub numerów, z którymi każdy zbiór danych ma

przypisaną niepowtarzalną wartość liczbową. Dane te są

wszelkimi wymiernymi informacjami, które mogą być

wykorzystane do obliczeń matematycznych i analizy

statystycznej, dzięki czemu decyzje dotyczące życia

rzeczywistego mogą być podejmowane w oparciu o te

matematyczne pochodne. Dane ilościowe są wykorzystywane

do odpowiedzi na pytania takie jak "Ile?", "Jak często?". Dane

te mogą być zweryfikowane i mogą być również wygodnie

ocenione przy użyciu technik matematycznych

DANE JAKOŚCIOWE Dane jakościowe definiuje się jako dane przybliżające i

charakteryzujące. Dane jakościowe mogą być obserwowane i

rejestrowane. Ten typ danych nie ma charakteru liczbowego.

Ten rodzaj danych jest gromadzony za pomocą metod

obserwacji, wywiadów indywidualnych, prowadzenia grup

dyskusyjnych i podobnych metod. Dane jakościowe w

statystyce znane są również jako dane kategoryczne - dane,

które mogą być uporządkowane kategorycznie na podstawie

atrybutów i właściwości rzeczy lub zjawiska.
Źródło:: https://www.questionpro.com/

ANALIZA SWOT Analiza SWOT jest niewiarygodnie prostym, a jednocześnie

potężnym narzędziem, które pomoże Ci rozwinąć strategię

biznesową, niezależnie od tego, czy budujesz firmę, czy

kierujesz istniejącym przedsiębiorstwem. SWOT to skrót od

Strengths, Weaknesses, Opportunities i Threats.
Źródło: https://www.liveplan.com/
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BIBLIOGRAFIA DLA ROZDZIAŁU 2:

1. Potrzeby człowieka, aby prowadzić zrównoważone życie:

https://www.youtube.com/watch?v=FyT9TMlzC6s

2. Definicja interesariuszy i metodologia mapowania interesariuszy:

https://www.youtube.com/watch?v=bOIT1GKVMd8

3. Przykładowa definicja danych ilościowych i jakościowych:

https://www.youtube.com/watch?v=-S2EiPD4-W0&t=3s

4. Przykładowe dane dotyczące 2 miast:

https://www.youtube.com/watch?v=BwQPqpmiD88

5. Przykład analizy SWOT na Netflix:

https://www.youtube.com/watch?v=pUTZ6NOWeYs

6. Przykład analizy SWOT na Starbucksie:

https://www.youtube.com/watch?v=mR9eICQJLXA

7. Ankieta w 10 krokach: https://www.youtube.com/watch?v=U1MYM35qUr8

8. Na przykład: Ogólna diagnoza 2 dużych miast w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

https://www.youtube.com/watch?v=BwQPqpmiD88

9. Przykład planowania miasta: https://www.youtube.com/watch?v=7q_0NM0cseQ 

10. Metodologia wywiadu: https://www.youtube.com/watch?v=R-fMj-8j9mE

11. Definicja interesariuszy i metodologia mapowania interesariuszy:

https://www.youtube.com/watch?v=bOIT1GKVMd8
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ROZDZIAŁ 3

OKREŚLANIE
CELÓW I
PODEJMOWANIE
DZIAŁAŃ

87



MODUŁ 3.1.

USTAWIENIE SCENY.

Dzięki temu działaniu młodzi przywódcy nauczą się, jak właściwie rozwijać, a następnie realizować

swój projekt, aby w pełni zaangażować się w poprawę sytuacji społeczności lokalnych. Nauczą się na

przykład, jak komunikować się ze swoją grupą docelową, a także jak rozpoznawać swoje główne

potrzeby.

PLAN LEKCJI: USTAWIENIE SCENY.

Uczymy się, jak właściwie rozwijać, a następnie realizować nasz projekt,
aby w pełni zaangażować się w poprawę sytuacji społeczności lokalnych;
jak komunikować się z grupą docelową, a także identyfikować jej główne
potrzeby.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści młodzieżowi pracujący z zagrożoną młodzieżą

Data realizacji działań:

………………………………………………………………
……

Liczba godzin:

1 godz. 30 minut

TEMAT LEKCJI: Zanim określimy cele.

CEL GŁÓWNY: Dążenie do tego, aby aktywiści młodzieżowi/pracownicy wiedzieli, jak

prawidłowo opracować i wdrożyć projekt z młodzieżą z grup ryzyka.

WYNIKI NAUKI,
w których
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
uczniów w
aspekcie:

A. Uczestnik zna cele, które muszą zostać wyznaczone przed rozpoczęciem

projektu.

B. Uczestnik rozumie znaczenie zdefiniowania misji przed rozpoczęciem

procesu opracowywania projektu.

C. Uczestnicy są w stanie przekazać swoją wizję innym.
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METODY: ▪ BURZA MÓZGÓW,

▪ REFLEKSJA,

▪ DYSKUSJA.

MATERIAŁY
NAUCZANIA:

Zagadnienia związane z ideą i misją projektu uczestników, karta samooceny.

ŚRODKI
DYDAKTYCZNE
:

▪ PAPIER,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ TABLICA DYDAKTYCZNA.

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIEM
CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓLN
YCH ETAPÓW:

A. ETAP WSTĘPNY (około 10 minut)

Energizer: Uczestnicy zostaną przedstawieni z następującym

scenariuszem: Jesteś w na bezludnej wyspie. Jakie pięć przedmiotów

zabrałbyś ze sobą, gdybyś wiedział, że istnieje szansa, że zostaniesz

uwięziony? Zauważ, że dozwolone jest tylko pięć przedmiotów na zespół, a

nie na osobę. Każda grupa może mieć swoje przedmioty zapisane na

tablicy i dyskutować oraz bronić swoich wyborów z całą grupą. To

ćwiczenie pomaga im skupić się na celach i dowiedzieć się, jaką drogę i

jakie decyzje muszą podjąć, aby je osiągnąć.

B. ETAP GŁÓWNY (około 45 minut)

1. Każdy z uczestników jest proszony o zastanowienie się nad swoim

"marzeniem" i jego misją, nad tym, co chce osiągnąć i przekazać swoją

ideą.

2. Po jakimś czasie na refleksję, każdy z uczestników musi zdefiniować

wizję z wszystkimi cechami swojego marzenia, określając, jaki jest jego

główny cel w ramach procesu i jakie kroki podejmie, aby go osiągnąć.

Muszą również zdefiniować swoją misję za pomocą tylko jednego

prostego stwierdzenia, które pozwoli reszcie łatwo ją zrozumieć.
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3. Następnie podzielą się oni swoimi ustaleniami z całą grupą, która

przekaże informacje zwrotne na temat procesu (stwierdzając, czy

uważają te kroki za właściwe, czy mają inne propozycje, itp.) Na tym

etapie grupa zapozna nas z techniką burzy mózgów, dostarczając

różnych rozwiązań i odpowiedzi na to samo pytanie.

C. ETAP KOŃCOWY (około 15 minut)

Po zakończeniu działania uczestnik musi ponownie zdefiniować swój

proces i misję, integrując otrzymane informacje zwrotne.

D. PODSUMOWANIE (około 10 minut)

Na koniec nauczyciel prosi uczestników o podsumowanie ćwiczenia,

omówienie początkowego " marzenia", celów i kroków, przeanalizowanie

różnic pomiędzy tymi wcześniejszymi ustaleniami a ostatnią wersją "

marzenia".

EWALUACJA (5
MIN):

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje przygotowane karty samooceny dla klas.

Uczestnicy oceniają według skali: bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, słabo:

- Jak dobrze rozumieją, jak ważne jest uporządkowanie swoich celów?

- Jak dobrze znają kroki do osiągnięcia celów?

- Jak dobrze mogą przekazać swoją misję innym w jasny sposób?

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

zrozumieć, jak ważne jest
uporządkowanie moich

celów.

znam kroki, którymi
muszę podążać, aby
osiągnąć swoje cele.

przekazać moją misję
innym w jasny sposób
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Gratulacje!
Możesz być z siebie

dumny.

Brawo! To
naprawdę
dobre, ale

zawsze
możesz się
poprawić!

Jesteś na
dobrej drodze.
Musisz pracować

trochę ciężej!

Jesteś w stanie
zrobić o wiele

więcej, zobaczysz,
jak dobrze się

będziesz czuł, gdy
nie będziesz musiał

przekreślać tego
fragmentu!
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MODUŁ 3.2.

CZEGO JA CHCĘ?

Dzięki temu działaniu młodzi przywódcy dowiedzą się, jak zdefiniować główne cele, które chcą

osiągnąć w ramach projektu. W ten sposób uniknęliby ślepych zaułków, straty czasu oraz lęku i

frustracji z powodu pracy, która nie jest przydatna. Nauczą się identyfikować najlepsze opcje dla

własnej sytuacji osobistej i wyboru.

PLAN LEKCJI: CZEGO JA CHCĘ?

Uczymy się, jak zdefiniować główne cele, które chcemy osiągnąć za
pomocą projektu; jak uniknąć ślepych zaułków, utraty czasu oraz
niepokoju i frustracji z powodu pracy, która nie jest przydatna; uczymy się
identyfikować najlepsze opcje dla naszej własnej sytuacji osobistej i
wyboru.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści młodzieżowi pracujący z zagrożoną młodzieżą

Data realizacji działań:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

1 godz. 30 minut

PRZEDMIOT
ZAJĘĆ:

Określenie konkretnych celów.

CEL GŁÓWNY: Osiągnięcie tego, że uczestnik uczy się definiować jasne cele po ustaleniu jasnej

misji dla swojego projektu.

WYNIKI
NAUKI, w
których
definiujemy
wiedzę i
umiejętności

A. Uczestnik wie, jak zdefiniować konkretne cele.

B. Uczestnik rozumie, jak ważne jest określenie jasnych celów, aby umożliwić

właściwą komunikację w ramach misji.

C. Uczestnik jest w stanie przekazać swoją wizję innym.

92



`

uczniów w
aspekcie:

METODY: ▪ BURZA MÓZGÓW,

▪ REFLEKSJA,

▪ DYSKUSJA.

MATERIAŁY
NAUCZANIA:

Zagadnienia związane z misją uczestników, karta samooceny

ŚRODKI
DYDAKTYCZN
E:

▪ PAPIER,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ MOŻE TABLICA DYDAKTYCZNA.

OPIS LEKCJI
Z PODANIEM
CZASU
TRWANIA
KAŻDEGO
ETAPU:

A. ETAP WSTĘPNY (około 10 minut)

Prowadzący prosi uczestników o przypomnienie sobie treści omówionych na

poprzedniej lekcji. Uczestnicy mogą zostać poproszeni o narysowanie

swojego marzenia na dużej kartce papieru/tablicy, aby mieć wyraźne

przypomnienie, jakie są ich cele (jeśli nie zostało to zrobione na poprzedniej

lekcji).

B. ETAP GŁÓWNY (około 45 minut)

1. Każdy uczestnik musi poświęcić trochę czasu na zastanowienie się nad

swoją wizją, nad tym, co chce osiągnąć i przekazać swoją ideą. Mogą

użyć kilku kartek papieru lub tablicy do napisania najważniejszych słów

lub koncepcji.

2. Po jakimś czasie do namysłu, każdy z nich musi ją zdefiniować za

pomocą tylko jednego prostego stwierdzenia, które pozwoli reszcie

grupy łatwo ją zrozumieć.

3. Następnie podzielą się oni swoimi ustaleniami z całą grupą, która

przekaże informacje zwrotne na temat procesu (stwierdzając, czy

93



uważają te kroki za właściwe, czy mają inne propozycje, itp.) Na tym

etapie grupa zapozna nas z techniką burzy mózgów, dostarczając

różnych rozwiązań i odpowiedzi na to samo pytanie.

C. ETAP KOŃCOWY (około 15 minut)

Pod koniec działania uczestnik musi na nowo zdefiniować swój proces,

integrując otrzymaną informację zwrotną.

D. PODSUMOWANIE (około 10 minut)

Na koniec nauczyciel prosi uczestników o podsumowanie ćwiczenia,

omówienie początkowego " marzenia", celów i kroków, przeanalizowanie

różnic pomiędzy tymi wcześniejszymi ustaleniami a ostatnią wersją "

marzenia".

OCENA (5
MIN):

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje przygotowane karty samooceny dla klas.

Uczestnicy oceniają według skali: bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, słabo:

- Jak dobrze rozumieją znaczenie wyznaczania jasnych celów?

- Jak dobrze znają kroki prowadzące do osiągnięcia celów?

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

zrozumieć, jak ważne jest
proste określenie moich

celów.

znam kroki, którymi
muszę podążać, aby
osiągnąć swoje cele.

Gratulacje!
Możesz być z siebie

dumny.

Brawo! To
naprawdę
dobre, ale

zawsze
możesz się
poprawić!

Jesteś na
dobrej drodze.
Musisz pracować

trochę ciężej!

Jesteś w stanie
zrobić o wiele

więcej, zobaczysz,
jak dobrze się

będziesz czuł, gdy
nie będziesz musiał

przekreślać tego
fragmentu!
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MODUŁ 3.3.

SPRAWDŹ, ZANIM PÓJDZIESZ.

W ramach tego działania młodzi przywódcy omówią swoje konkretne cele, ucząc się, jak tworzyć

rozwiązania i alternatywy dla ewentualnych problemów. Pomoże im to rozwinąć zdolność do

rozwiązywania problemów i konfliktów, co jest naprawdę przydatne i ważne w pracy z tą konkretną

grupą docelową.

PLAN
LEKCJI:

SPRAWDŹ, ZANIM PÓJDZIESZ.

Uczymy się analizować nasze własne konkretne cele i sposoby
znajdowania rozwiązań i alternatyw dla ewentualnych problemów;
rozwijamy naszą zdolność do rozwiązywania problemów i konfliktów, co
jest naprawdę przydatne i ważne w pracy z tą konkretną grupą docelową.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści młodzieżowi pracujący z zagrożoną młodzieżą

Data realizacji zajęć:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

1 godz. 30 minut

TEMAT
ZAJĘĆ:

Ponownie sprawdzenie konkretnych celów.

CEL
GŁÓWNY:

Należy upewnić się, że cele określone przez nich w poprzednich działaniach są

realistyczne i wykonalne.

WYNIKI
NAUKI, w
których
definiujemy
wiedzę i
umiejętności

A. Uczestnik wie, jak ocenić, czy jego cele są realistyczne dla zespołu i jakiego

wsparcia może potrzebować, aby utrzymać motywację zespołu.

B. Uczestnik rozumie, jak ważne jest wyznaczenie realistycznych i możliwych

do osiągnięcia celów, aby zespół nie czuł się zniechęcony i nie wypadł z gry.
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uczniów w
aspekcie:

C. Uczestnicy są w stanie pracować z zespołem bez utraty zainteresowania.

METODY: ▪ WYWIAD Z EKSPERTAMI (lokalni eksperci, cele i agenci zmian, ludzie

wykonujący podobną pracę w innych społecznościach)

▪ OCENA WZAJEMNA

MATERIAŁY
NAUCZANIA

Urządzenia nagrywające do rejestracji rozmów (zawsze, gdy istnieje zgoda z

obu stron), takie jak kamery wideo lub magnetofon. W przypadku braku

porozumienia, konieczne będzie zrobienie notatek.

ZASOBY
DYDAKTYCZN
E

▪ PAPIER,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ MOŻE TABLICA DYDAKTYCZNA,

▪ URZĄDZENIA DO NAGRYWANIA (JEŚLI DOZWOLONE).

OPIS LEKCJI
Z PODANIEM
CZASU
TRWANIA
KAŻDEGO
ETAPU:

A. ETAP WSTĘPNY (około 10 minut)

Prowadzący prosi uczestników o przypomnienie sobie treści omówionych na

poprzedniej lekcji. Zostaną poproszeni o zastanowienie się nad celami, które

wyznaczyli sobie podczas poprzednich sesji.

B. ETAP GŁÓWNY (około 45 minut)

Każdy z uczestników spotka się z ekspertem (ekspert lokalny, cele i agenci

zmian, osoby wykonujące podobną pracę w innych społecznościach), aby

zrewidować swoje cele i uzyskać ich opinię, aby sprawdzić, czy są one

realistyczne i wykonalne. Ekspert będzie służył jako przewodnik dla

uczestników, ale proces refleksji powinien być prowadzony głównie przez

samych uczestników.

C. ETAP KOŃCOWY (około 15 minut)

Na zakończenie działania uczestnik będzie musiał napisać sprawozdanie,

czy jego cele były realistyczne i wykonalne, czy też nie, a jeśli tak nie jest,
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będzie musiał podać rozwiązanie tego problemu, dostosowując cele.

D. PODSUMOWANIE (około 10 minut)

Na koniec, uczestnicy będą musieli podzielić się z resztą grupy swoimi

spostrzeżeniami po zakończeniu ćwiczenia.

EWALUACJA
(5 MIN):

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje przygotowane karty samooceny dla klas.

Uczestnicy oceniają według skali: bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, słabo:

- Jak dalece mogą oni zidentyfikować problemy z celami, które

wyznaczyli w pierwszej kolejności?

- Jak dobrze mogą one zreorganizować/poprawić te cele w obliczu

negatywnych/pozytywnych informacji zwrotnych?

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

zidentyfikować problemy
z celami, które

wyznaczyłem w pierwszej
kolejności .

zreorganizować/poprawić
moje cele w obliczu

negatywnych/pozytywnyc
h informacji zwrotnych.

Gratulacje!
Możesz być z siebie

dumny.

Brawo! To
naprawdę
dobre, ale

zawsze
możesz się
poprawić!

Jesteś na
dobrej drodze.
Musisz pracować

trochę ciężej!

Jesteś w stanie
zrobić o wiele

więcej, zobaczysz,
jak dobrze się

będziesz czuł, gdy
nie będziesz musiał

przekreślać tego
fragmentu!
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MODUŁ 3.4.

PODEJMIJMY DZIAŁANIE.

Dzięki temu działaniu młodzi przywódcy poprawią swoje kompetencje podczas pracy w grupie,

ponieważ będą musieli wspólnie podejmować decyzje i osiągać porozumienia pomiędzy wszystkimi

członkami grupy. Będzie kilka umiejętności miękkich, które zostaną wykorzystane: rozwiązywanie

problemów, podejmowanie decyzji, aktywne słuchanie.

PLAN
LEKCJI:

PODEJMIJMY DZIAŁANIE.

Doskonalimy nasze kompetencje podczas pracy w grupie, wspólnego
podejmowania decyzji i osiągania porozumienia pomiędzy wszystkimi
członkami grupy; uczymy się również umiejętności miękkich, takich jak:
rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i aktywne słuchanie.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści młodzieżowi pracujący z zagrożoną młodzieżą

Data realizacji działań:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

1 godz. 30 minut

TEMAT ZAJĘĆ Opracowanie projektu planu działania.

CEL GŁÓWNY Określić rzeczy, które należy zrobić i osobę, która będzie za nie odpowiedzialna,

a także ramy, w jakich należy je robić.

WYNIKI
NAUKI, w
których
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
uczniów w
aspekcie:

A. Uczestnik uczy się jak opracować plan czasowy.

B. Uczestnik rozumie znaczenie dzielenia się obowiązkami z innymi w celu

osiągnięcia wspólnego celu.

C. Uczestnicy są w stanie zidentyfikować wszystkie poszczególne kroki w

projekcie.
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METODY: ▪ WZÓR DO WYPEŁNIENIA,

▪ REWIZJA,

▪ DYSKUSJA,

▪ PRACA GRUPOWA.

MATERIAŁY
NAUCZANIA

Uczestnicy będą potrzebowali szablonu do stworzenia planu działania, który

będą musieli wypełnić (patrz załącznik 3.1).

ŚRODKI
DYDAKTYCZN
E

▪ PAPIER,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ MOŻE TABLICA DYDAKTYCZNA.

OPIS LEKCJI
Z PODANIEM
CZASU
TRWANIA
KAŻDEGO
ETAPU:

A. ETAP WSTĘPNY (około 10 minut)

Prowadzący prosi uczestników o przypomnienie sobie treści omówionych na

poprzedniej lekcji. Zostaną poproszeni o zastanowienie się nad celami, które

wyznaczyli sobie podczas poprzednich sesji.

B. ETAP GŁÓWNY (około 20 minut)

Każdy uczestnik otrzyma szablon do stworzenia własnego planu działania.

Zostaną oni podzieleni na grupy, wybierając jedną z propozycji od swoich

partnerów, aby wszyscy mogli się do tego przyczynić.

C. ETAP KOŃCOWY (około 40 minut)

Po wypełnieniu szablonu zrewidują oni plan aby:

1. Upewnić się, że każde proponowane działanie pomoże w osiągnięciu

celu.

2. Upewnić się, że w planie działania nie brakuje żadnych ważnych kroków.
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3. Upewnić się, że wszyscy zostaną poinformowani o tym, co zespół

planuje zrobić i że nikt nie zostanie pominięty.

4. Zastanowić się, jak będą śledzić to, co zrobili.

D. PODSUMOWANIE (około 10 minut)

Na koniec, uczestnicy będą musieli podzielić się z resztą grupy swoimi

spostrzeżeniami po zakończeniu ćwiczenia.

EWALUACJA
(5 MIN):

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje przygotowane karty samooceny dla klas.

- Jak dalece mogą określić kroki, które muszą podjąć, aby rozpocząć

swój proces?

- Jak dobrze mogą się zreorganizować i podzielić się obowiązkami?

- Jak dobrze mogą oni określić, jakich zasobów będą potrzebować i

które z nich są dostępne?

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

określić kroki, które
muszę podjąć, aby

rozpocząć mój proces.

zreorganizować siebie i
innych oraz podzielić się

obowiązkami
Zidentyfikować zasoby,

które będą mi potrzebne i
które z nich mam do

dyspozycji.

Gratulacje!
Możesz być z siebie

dumny.

Brawo! To
naprawdę
dobre, ale

zawsze można
się poprawić!

Jesteś na
dobrej drodze.
Musisz pracować

trochę ciężej!

Jesteś w stanie
zrobić o wiele

więcej, zobaczysz,
jak dobrze się

będziesz czuł, gdy
nie będziesz musiał

przekreślać tego
fragmentu!
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MODUŁ 3.5.

SPRAWDŹ ZANIM PÓJDZIESZ II.

Dzięki temu działaniu młodzi przywódcy zwiększą swoje kompetencje w zakresie delegowania, co jest

bardzo przydatne podczas pracy w grupach i podczas realizacji projektów, które mogą być

przytłaczające. Jest to bardzo ważna umiejętność, dzięki której będą oni musieli rozpoznać, kto jest

najbardziej zdolny do wykonywania określonych zadań we własnym zespole. Jednak decyzja ta

będzie również wymagała od nich wielkiej odpowiedzialności, ponieważ będą musieli upewnić się, że

wszyscy wykonują przydzielone im zadania. Ta czynność odnosi się do poprzedniej, ponieważ będą

oni musieli również wykorzystać podejmowanie decyzji.

PLAN
LEKCJI:

SPRAWDŹ ZANIM PÓJDZIESZ II.

Wzmacniamy nasze kompetencje w zakresie delegowania, które są
przydatne w pracy w grupach i przy realizacji projektów; uczymy się
kontrolować realizację zadań przez członków grupy i podejmowania
decyzji.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści młodzieżowi pracujący z zagrożoną młodzieżą

Data realizacji działań:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

1 godz. 30 minut

TEMAT ZAJĘĆ Przegląd projektu planu działania.

CEL GŁÓWNY Dowiedzieć się, jak zmienić plan działania, aby był on jak najdokładniejszy i jak

najbardziej użyteczny.

WYNIKI
NAUKI, w
których
definiujemy
wiedzę i
umiejętności

A. Uczestnik uczy się konstruktywnego przekazywania informacji zwrotnych.

B. Uczestnik rozumie znaczenie ponownego przemyślenia kroków i strategii dla

prawidłowego wdrożenia.
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uczniów w
aspekcie:

C. Uczestnicy są w stanie na nowo przemyśleć obowiązki związane z pracą,

którą chcą wykonać.

METODY: ▪ REWIZJA,

▪ DYSKUSJA,

▪ PRACA GRUPOWA.

MATERIAŁY
NAUCZANIA

Uczestnicy będą potrzebowali szablonu, którego użyli do stworzenia planu

działania, już wypełnionego, do pracy nad nim i jego rewizji.

ŚRODKI
DYDAKTYCZN
E

▪ PAPIER,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ MOŻE TABLICA DYDAKTYCZNA.

OPIS LEKCJI
Z PODANIEM
CZASU
TRWANIA
KAŻDEGO
ETAPU:

A. ETAP WSTĘPNY (około 10 minut)

The instructor asks participants to recall the contents discussed in the

previous lesson. They will be asked to reflect on the objectives they set

during the previous sessions.

B. ETAP GŁÓWNY (około 40 minut)

Uczestnicy zostaną podzieleni na te same grupy, co poprzedniego dnia,

kiedy tworzyli swój plan działania. Następnie otrzymają plan działania

innego zespołu i będą musieli go zrewidować oraz przekazać konstruktywną

i pozytywną informację zwrotną o tym, jak można go ulepszyć.

C. ETAP KOŃCOWY (około 15 minut)

Po wypełnieniu papierowego arkusza ze wszystkimi zmianami, które by

zrobili i proponowanymi usprawnieniami, będą musieli stworzyć kolejny
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szablon, w którym faktycznie wdrożą wszystkie te propozycje. W ten sposób

powstaną dwa plany działania dla tego samego projektu.

D. PODSUMOWANIE (około 15 minut)

Na koniec, uczestnicy będą musieli podzielić się z resztą grupy swoimi

spostrzeżeniami po zakończeniu ćwiczenia.  Dzięki tym dwóm planom

działania reszta grupy będzie mogła dostrzec różnice i skomentować je, jeśli

uzna, że zmiany są właściwe lub jeśli zaproponuje coś innego.

EWALUACJA Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje przygotowane karty samooceny dla klas.

Jak dobrze mogą oni zapewnić konstruktywną informację zwrotną?

- Jak dobrze potrafią oni zrozumieć, jak ważne jest ponowne

przemyślenie kroków i strategii dla prawidłowego wdrożenia?

- Jak dobrze potrafią przemyśleć obowiązki związane z pracą, którą

chcą wykonywać?

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

dostarczyć
konstruktywnej informacji

zwrotnej zarówno do
mojej własnej pracy, jak i

do pracy innych.

zrozumieć znaczenie
ponownego przemyślenia

kroków i strategii, które
wybrałem, aby osiągnąć
prawidłowe wdrożenie.

przemyśleć obowiązki w
odniesieniu do pracy,
którą chcę wykonać.

Gratulacje!
Możesz być z siebie

dumny.

Brawo! To
naprawdę
dobre, ale

Jesteś na
dobrej drodze.

Jesteś w stanie
zrobić o wiele

więcej, zobaczysz,
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zawsze
możesz się
poprawić!

Musisz pracować
trochę ciężej!

jak dobrze się
będziesz czuł, gdy
nie będziesz musiał

przekreślać tego
fragmentu!
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MODUŁ 3.6.

AKCJA I REAKCJA.

Dzięki temu działaniu młodzi przywódcy zwiększą swoje kompetencje decyzyjne, ponieważ będą

musieli wybierać pomiędzy różnymi szablonami i opcjami, które zostaną im przedstawione. Ta "miękka

umiejętność" jest ważna dla młodych przywódców, ponieważ najprawdopodobniej znajdą się oni w

trudnych sytuacjach, w których będą musieli wybrać najlepszą opcję dla swojego projektu, swojej

grupy i swojej społeczności. Poprawi to również sposób, w jaki pracują w grupach.

PLAN
LEKCJI:

AKCJA I REAKCJA.

Zwiększamy nasze kompetencje decyzyjne; uczymy się wybierać pomiędzy
różnymi szablonami i opcjami dla naszych projektów, naszego zespołu i
społeczności lokalnej; doskonalimy umiejętności pracy w grupach.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści młodzieżowi pracujący z zagrożoną młodzieżą

Data realizacji działań:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

1 godz. 30 minut

TEMAT ZAJĘĆ Opracowanie pierwszego planu działania w ramach projektu.

CEL GŁÓWNY Po tym ćwiczeniu uczestnik powinien być w stanie wybrać odpowiedni szablon

dla swojego projektu i opracować własny, kompletny plan działania.

WYNIKI
NAUKI, w
których
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
uczniów w
aspekcie:

A. Uczestnik uczy się, jak włączyć fazy projektu i cele do konkretnych kroków w

planie, próbując różnych modeli, aby zidentyfikować mocne strony w różnych

szablonach.

B. Uczestnik rozumie, jak ważne jest stworzenie podstaw dla przyszłego

planowania.
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C. Uczestnicy są w stanie wykazać, czy uczestnik efektywnie wykorzystał swoje

zasoby (czas i pieniądze).

METODY: ▪ REWIZJA,

▪ DYSKUSJA,

▪ PRACA GRUPOWA,

▪ WZAJEMNA OPINIA.

MATERIAŁY
NAUCZANIA

Uczestnicy będą potrzebowali różnych modeli planów działania.

ŚRODKI
DYDAKTYCZN
E

▪ PAPIER,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ MOŻE TABLICA DYDAKTYCZNA.

OPIS LEKCJI
Z PODANIEM
CZASU
TRWANIA
KAŻDEGO
ETAPU:

A. ETAP WSTĘPNY (około 10 minut)

Prowadzący prosi uczestników o przypomnienie sobie treści omówionych na

poprzedniej lekcji. Zostaną poproszeni o zastanowienie się nad celami, które

wyznaczyli sobie podczas poprzednich sesji.

B. ETAP GŁÓWNY (około 40 minut)

Uczestnicy mogą swobodnie wybierać różne szablony, aby stworzyć plan

działania dla swojego osobistego pomysłu na projekt. Są oni proszeni o

wypełnienie wszystkich ważnych punktów. Główną ideą jest to, że wybierają

co najmniej 2 różne modele, dzięki czemu mogą porównać różnice między

nimi, ale mogą wybrać tak wiele modeli, jak tylko mogą.

Zadanie to może być wykonane w ramach indywidualnych projektów

każdego z uczestników, więc każdy będzie pracował nad własnym

projektem lub nad projektami grupowymi, z którymi pracował w ramach
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poprzednich działań. Decyzja należy do nauczyciela i uczestników.

C. ETAP KOŃCOWY (około 20 minut)

Następnie utworzą one małe grupy i przedstawią swój plan. Inni członkowie

grupy są zobowiązani do udzielania informacji zwrotnych:

1. Kompletność, brakujące części.

2. Przegląd, możliwe problemy z planem.

3. Możliwe ulepszenia.

D. PODSUMOWANIE (około 10 minut)

Na koniec odbędzie się dyskusja grupowa, podczas której zostaną

przedstawione wnioski grupy, w których zostaną skomentowane mocne i

słabe strony każdego z modeli.

EWALUACJA
(5 MIN):

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje przygotowane karty samooceny dla klas.

- Jak dobrze wiedzą, jak włączyć fazy projektu i cele do konkretnych

kroków w planie?

- Jak dobrze potrafią oni zrozumieć, jak ważne jest stworzenie podstaw

dla przyszłego planowania?

- Jak dobrze potrafią wykazać, czy uczestnik efektywnie wykorzystał

zasoby (czas i pieniądze)?
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KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

zintegrować fazy projektu
i cele w konkretne kroki w

planie.

zrozumieć znaczenie
stworzenia podstaw dla
przyszłego planowania.

wykazać, czy skutecznie
wykorzystałem zasoby

(czas i pieniądze).

Gratulacje!
Możesz być z siebie

dumny.

Brawo! To
naprawdę
dobre, ale

zawsze
możesz się
poprawić!

Jesteś na
dobrej drodze.
Musisz pracować

trochę ciężej!

Jesteś w stanie
zrobić o wiele

więcej, zobaczysz,
jak dobrze się

będziesz czuł, gdy
nie będziesz musiał

przekreślać tego
fragmentu!
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MODUŁ 3.7.

DZIEL I RZĄDŹ.

Uczymy się tworzyć plan pracy zespołowej, delegować zadania; jak efektywnie komunikować się z

innymi członkami grupy.

PLAN
LEKCJI:

DZIEL I RZĄDŹ.

Uczymy się tworzyć plan pracy zespołowej, delegować zadania; jak
efektywnie komunikować się z innymi członkami grupy.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści młodzieżowi pracujący z zagrożoną młodzieżą

Data realizacji działań:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

2 godz. (każda po
45 minut)

TEMAT
ZAJĘĆ

Delegowanie zadań.

CEL GŁÓWNY Nauczyć się, jak stworzyć dobry plan pracy zespołowej i jak zapewnić

komunikację w zespole.

WYNIKI
NAUKI, w
których
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
uczniów w
aspekcie:

A. Uczestnik uczy się odnosić zadania do różnych umiejętności osób, które

uzupełniają zespół.

B. Uczestnik rozumie, jak ważne jest, aby nie przeciążać nikogo pracą i

równomiernie rozdzielać zadania.

C. Uczestnicy są w stanie wykazać, że wszyscy w zespole mają jasne

wyobrażenie o misji i o tym, jak poszczególne zadania odnoszą się do siebie

nawzajem.
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METODY: ▪ DYSKUSJA,

▪ PRACA GRUPOWA,

▪ REFLEKSJA.

MATERIAŁY
NAUCZANIA

Wyniki i rezultaty poprzednich działań.

ŚRODKI
DYDAKTYCZ
NE

▪ PAPIER,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ MOŻE TABLICA DYDAKTYCZNA.

OPIS LEKCJI
Z PODANIEM
CZASU
TRWANIA
KAŻDEGO
ETAPU:

A. ETAP WSTĘPNY (około 10 minut)

Prowadzący prosi uczestników o przypomnienie sobie treści omówionych na

poprzedniej lekcji. Zostaną poproszeni o zastanowienie się nad celami, które

wyznaczyli sobie podczas poprzednich sesji.

B. ETAP GŁÓWNY (około 45 minut)

Wszyscy uczestnicy proszeni są o dokonanie przeglądu swoich planów

działania pod kątem efektywności pracy zespołowej i komunikacji. Będą oni

musieli rozdzielić zadania z uwzględnieniem indywidualnych umiejętności

każdego z członków zespołu, aby zapewnić łatwość procesu. Każdy z

uczestników będzie musiał sporządzić jasny i dokładny opis przydzielonego

mu zadania, szczegółowo określając sposób zarządzania nim.

C. ETAP KOŃCOWY (około 15 minut)

Wszyscy, jako zespół, zrewidują swoje wnioski, upewniając się, że każdy ma

jasne wyobrażenie o swojej roli i że każdy jest w stanie wykonać powierzone

mu zadanie.

112



`

D. PODSUMOWANIE (około 15 minut)

Na koniec odbędzie się dyskusja grupowa, podczas której zostaną omówione

wnioski grupy, komentarze na temat decyzji podjętych przez każdą z grup i

powodów, dla których wybrała ona ten podział pracy, a nie inny.

EWALUACJA
(5 MIN):

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje przygotowane karty samooceny dla klas.

- Jak dobrze wiedzą, jak powiązać zadania z różnymi umiejętnościami

ludzi, którzy tworzą zespół?

- Jak dobrze rozumieją, jak ważne jest, aby nie przeciążać nikogo pracą

i równomiernie rozdzielać zadania?

- Jak dobrze potrafią wykazać, że wszyscy w zespole mają jasne

wyobrażenie o misji i jak poszczególne zadania odnoszą się do siebie

nawzajem?

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ

Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczając
o

Słabo

odnosić zadania do
różnych umiejętności

osób, które uzupełniają
zespół.

zrozumieć, jak ważne
jest, aby nie przeciążać

nikogo pracą i
równomiernie rozłożyć

zadania.

mają jasne wyobrażenie o
tym, jakie jest moje

zadanie w zespole i jak
może się ono przyczynić
do realizacji pozostałych

zadań.

Gratulacje!
Możesz być z siebie

dumny.

Brawo! To
naprawdę
dobre, ale

zawsze

Jesteś na
dobrej drodze.
Musisz pracować

trochę ciężej!

Jesteś w stanie
zrobić o wiele

więcej, zobaczysz,
jak dobrze się
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możesz się
poprawić!

będziesz czuł, gdy
nie będziesz musiał

przekreślać tego
fragmentu!
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ZAŁĄCZNIKI DLA ROZDZIAŁU 3:

Załącznik I (Ćwiczenie nr 4)

Przykład planu działania + jego rewizja:

Przykład projektu:

Realizacja projektu skierowanego do młodych matek, które porzuciły

szkołę, aby zachęcić je do ukończenia edukacji zawodowej.

Celem jest podniesienie ich sytuacji ekonomicznej poprzez wspieranie ich w finalizowaniu

kształcenia zawodowego. Organizowanie opieki nad dziećmi i planu kształcenia, co jest

dla nich możliwe.

• Jakie działania lub zmiany będą miały miejsce:

Młode matki są informowane o znaczeniu kształcenia zawodowego dla późniejszych

dochodów i zmniejszenia ryzyka wykluczenia społecznego. W celu nawiązania

kontaktu z celami jest to zaplanowane: Rozwieszenie plakatów, ekspozycji i innych

informacji na temat znaczenia kształcenia zawodowego dla późniejszego dochodu i

zmniejszenia ryzyka wykluczenia społecznego. Plakaty i inne informacje staną się

stałą częścią szkół średnich i ośrodków młodzieżowych.

• Kto to przeprowadzi:

Podkomisja składająca się z osób pracujących z młodzieżą, nauczycieli, uczniów i

członków koalicji będzie odpowiedzialna za utrzymanie ekspozycji. Koalicja jako

całość będzie działać na rzecz zapewnienia doradztwa i wsparcia. Maria i Alex z

organizacji G. będą odpowiedzialni za przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z

potencjalnymi kandydatami na szkolenia i konsultacje.

• Do kiedy to się stanie i na jak długo:

Koalicja będzie starała się, aby plakaty wisiały i były widoczne w ciągu sześciu

miesięcy od podjęcia decyzji o kroku działań (1/9/2019).

• Jakie zasoby są potrzebne do wykonania tego kroku:

Promocja i organizacja, rozwój szkoleń jest finansowana w ramach projektu UE.

Grupa będzie jednak poszukiwać funduszy z innych źródeł, takich jak fundacje i

lokalne przedsiębiorstwa, aby sfinansować wsparcie dla młodych matek (koszty

opieki nad dziećmi/szkolenia).

● Należy na bieżąco informować o działaniach mających na celu dotarcie do młodych

matek.
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Rzeczy, które należy odnotować w tej części planu działania:

Wygląda na kompletny. Chociaż krok ten wydaje się być w pełni rozwinięty, musielibyśmy

dokonać przeglądu całego planu działania, aby sprawdzić, czy uwzględniono wszystkie

zmiany wspólnotowe i systemowe, których należy poszukiwać.

Czy to jasne? Czy wiemy, kto co zrobi do kiedy? Wydaje się aktualny. Musielibyśmy

wiedzieć więcej o innych bieżących pracach (oraz nowych możliwościach i barierach), aby

ocenić, czy ta część planu działania jest aktualna.

Załącznik II (ćwiczenie nr 6)

Przykładowy plan działania związany z etapami projektu i zaangażowanymi osobami:

Zaleca się dostosowanie podanych orientacyjnych ram czasowych w określonych

terminach.
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Przygotowanie Orientacja Wdrażanie Kontrola

Osob
y

Czas
decyzji

Przed
starte
m

Pierwsz
e dni

Pierwsz
e
tygodni
e

Po 3
mies.

Po 6
mies.

Po 9
mies.

Po 3
mies.

Po 6
mies.

Po 9
mies.

Osob
a  A

Osob
a  B

Osob
a  C



Przykład planu działania związanego z konkretnymi celami projektu: Tutaj można

zdefiniować osoby odpowiedzialne, konkretne terminy i wymagane zasoby.

PLAN DZIAŁANIA PROJEKTU

Cel do
osiągnięcia:

Etap działania
Opis

Osoba
odpowiedzi

alna

Data
rozpoczę

cia

Termin
realizacji

Wymagan
e zasoby

Pożądany
rezultat Notatki

Etap działania
Opis

Osoba
odpowiedzi

alna

Data
rozpoczę

cia

Termin
realizacji

Wymagan
e zasoby

Pożądany
rezultat Notatki

Etap działania
Opis

Osoba
odpowiedzi

alna

Data
rozpoczę

cia

Termin
realizacji

Wymagan
e zasoby

Pożądany
rezultat

Notatki
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SŁOWNIK DO ROZDZIAŁU 3

PLAN DZIAŁANIA Plan działania jest sposobem na urzeczywistnienie wizji

organizacji/instytucji/grupy. Plan działania opisuje również

drogę, którą grupa i organizacja będą podążać, aby osiągnąć

planowaną strategię i cele. Plan działania powinien zawierać

działania, które mają zostać podjęte, osobę odpowiedzialną za

każde działanie, jasne terminy realizacji określonych działań,

zasoby które mają zostać wykorzystane do tych działań, a

także narzędzia komunikacji potrzebne do koordynacji.

Źródło: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary

ZAANGAŻOWANIE
OBYWATELSKIE

Zaangażowanie obywatelskie polega na pracy na rzecz zmian

w życiu obywatelskim swojej społeczności i rozwijaniu

połączenia wiedzy, umiejętności, wartości i motywacji, aby te

elementy zmienić. Oznacza to promowanie jakości życia w

społeczności, zarówno poprzez procesy polityczne, jak i

niepolityczne. Zaangażowanie obywatelskie obejmuje

zarówno płatne, jak i nieodpłatne formy aktywizmu

politycznego, ekologii oraz służby społecznej i narodowej.

Źródło: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary

SPOŁECZEŃSTWO
OBYWATELSKIE

Odnosi się do areny niewymuszonych działań zbiorowych,

które koncentrują się na wspólnych interesach, celach i

wartościach. W zasadzie jego formy instytucjonalne różnią się

od form państwowych, rodzinnych i rynkowych. Do podmiotów

społeczeństwa cywilnego należą organizacje pozarządowe,

organizacje rzecznictwa obywatelskiego, stowarzyszenia

zawodowe, organizacje religijne i związki zawodowe, które

dają głos różnym grupom społecznym i wzbogacają udział

społeczeństwa w demokracji.

Źródło: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
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KOMPETENCJA Często używa się go zamiennie z terminem umiejętności, ale

nie oznaczają one tego samego. Kompetencja oznacza

zdolność do zastosowania wiedzy, know-how i umiejętności w

stabilnej/zwracającej się lub zmieniającej się sytuacji.

Kluczowe znaczenie mają dwa elementy: zastosowanie tego,

co wiemy i możemy zrobić w odniesieniu do konkretnego

zadania lub problemu oraz zdolność do przenoszenia tej

umiejętności pomiędzy różnymi sytuacjami.

Źródło: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary

PROCESY
PODEJMOWANIA
DECYZJI

Dotyczy to procesu prowadzącego do wyboru przekonania lub

sposobu postępowania spośród kilku alternatywnych

możliwości. Każdy proces decyzyjny prowadzi do

ostatecznego wyboru, który może, ale nie musi prowadzić do

podjęcia działań.

Źródło: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary

WŁADZE LOKALNE Jest to organizacja, która jest oficjalnie odpowiedzialna za

wszystkie usługi i obiekty publiczne na danym obszarze.

Źródło: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary

WYKLUCZENIE
SPOŁECZNE

Została ona zdefiniowana przez Departament Rozwoju

Międzynarodowego (DFID) jako "proces, w którym pewne

grupy są systematycznie dyskryminowane ze względu na

swoje pochodzenie etniczne, rasę, religię, orientację

seksualną, kastę, pochodzenie, płeć, wiek,

niepełnosprawność, status HIV, status migranta lub miejsce

zamieszkania. Dyskryminacja występuje w instytucjach

publicznych, takich jak system prawny lub edukacja i służba

zdrowia, a także w instytucjach społecznych, takich jak

gospodarstwo domowe"..
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Źródło: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary

UMIEJĘTNOŚCI
MIĘKKIE

Termin "umiejętności miękkie" może odnosić się do motywacji

lub usposobienia i często odnosi się do kombinacji cech

osobistych i zdolności, które zwiększają szanse na

zatrudnienie. Europejskie Forum Młodzieży zdefiniowało

"umiejętności i kompetencje miękkie" jako "inne niż te

rozwinięte w ramach edukacji formalnej".

Źródło: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary

BIBLIOGRAFIA:

Council of Europe, 2020. Glossay on youth. Access through:
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary

Smartsheet, 2016. Develop a Plan of Action with Free Templates. Access through:
https://www.smartsheet.com/develop-plan-action-free-templates

Team Rawhide, 2016. What are youth at-risk and what can you do to help?. Access through:
https://www.rawhide.org/blog/teen-issues/youth-at-risk/
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ROZDZIAŁ 4

MONITOROWANIE
I OCENA
WYNIKÓW
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MODUŁ 4.1.

W JAKI SPOSÓB MŁODZI LUDZIE BIORĄCY UDZIAŁ W LOKALNYCH
INICJATYWACH I PROJEKTACH MOGĄ MONITOROWAĆ REZULTATY SWOICH
DZIAŁAŃ

Uczymy się definiować umiejętności i cechy, które powinien posiadać dobry ewaluator; dzięki pracy w

różnych zespołach będziemy mogli analizować bieżące wyniki i problemy projektu; zrozumiemy, jak

zdiagnozowana porażka jest krokiem w kierunku osiągnięcia rezultatów projektu.

PLAN LEKCJI: W JAKI SPOSÓB MŁODZI LUDZIE BIORĄCY UDZIAŁ W LOKALNYCH
INICJATYWACH I PROJEKTACH MOGĄ MONITOROWAĆ REZULTATY SWOICH
DZIAŁAŃ

Uczymy się definiować umiejętności i cechy, które powinien posiadać dobry
ewaluator; dzięki pracy w różnych zespołach będziemy mogli analizować
bieżące wyniki i problemy projektu; zrozumiemy, jak zdiagnozowana porażka
jest krokiem w kierunku osiągnięcia rezultatów projektu.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści młodzieżowi pracujący z młodzieżą z grup ryzyka

Data realizacji zajęć:

……………………………………………………………………

Liczba godzin:

1,5 godz.

TEMAT
LEKCJI:

W jaki sposób młodzi ludzie biorący udział w lokalnych inicjatywach i projektach mogą

ocenić rezultaty swoich działań

CEL GŁÓWNY: Identyfikacja potrzeb w zakresie oceny projektów: "Dlaczego projekt w ogóle musi być

oceniany".

WYNIKI
NAUKI,
definiujemy
wiedzę i
umiejętności

A. Uczestnik wie, dlaczego chcemy monitorować i oceniać.

B. Uczestnik rozumie, jak stać się dobrym ewaluatorem.

C. Uczestnik jest w stanie rozpoznać kluczowe cechy skutecznego monitoringu.
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studentów w
następujących
aspektach.

METODY: ▪ BURZA MÓZGÓW,

▪ MAPA UMYSŁU,

▪ FORMULARZ H,

▪ DYSKUSJA,

▪ BLOB TREE (DRZEWO KROPEL)

MATERIAŁY
NAUCZANIA:

Przykłady pytań dotyczących prostej informacji zwrotnej (monitorowanie wyników

działań młodzieżowych).

ŚRODKI
DYDAKTYCZN
E:

▪ TABLICA LUB TABLICA DYDAKTYCZNA,

▪ KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE,

▪ KOLOROWE MARKERY,

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIE
M CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓL
NYCH
ETAPÓW:

A. ETAP WSTĘPNY (około 15 minut)

1. Instruktor prosi uczestników, aby podzielili się na różne grupy i dla każdej z

nich wykonali zadanie przeprowadzenia burzy mózgów na dwa tematy:

- Jakie kompetencje i umiejętności ma dobry oceniający;

- Twój cel projektu - co ocenić

2. Rysowanie mapy umysłu jest tak proste jak 1-2-3:

I. Rozpocznij pisząc lub rysując pomysł, który zamierzasz rozwijać, na

przykład "Ewaluator" i "Co oceniać".

II. Zbuduj odpowiednie podtematy wokół tego centralnego motywu,

łącząc każdy z nich linią do środka.

III. Powtórz ten sam proces dla podtematów, tworząc podtematy

niższego poziomu, jak uważasz za stosowne, łącząc każdy z nich z

odpowiednim podtematem.
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3. Każda grupa prezentuje swoją mapę umysłu, a nauczyciel ogłasza

realizację tematu i przechodzi do etapu głównego

B. ETAP GŁÓWNY (około 40 minut)

1. Przedstawienie klasie tematu i głównego celu "dlaczego projekt w ogóle

musi być oceniany".

2. Zwracając uwagę na słowo: "wyniki".

3. "Burza mózgów": uczestnicy dają skojarzenia ze słowem: wyniki.

4. Ustrukturyzowana informacja zwrotna/dyskusja " formularz H" na ten temat:

Monitorowanie wyników działań młodzieżowych

5. Formularz "H" jest bardziej ustrukturyzowanym arkuszem informacyjnym,

który pozwala na wspólną pracę nad oceną wydarzenia. Technika ta może

być wykorzystywana przez małą grupę (4-8 osób) - na przykład przez

organizatorów wydarzenia. Jeśli masz dużą liczbę osób, podziel się na dwie

lub więcej grup.

I. Za pomocą tablicy lub tablicy dydaktycznej narysuj kilka punktów

docelowych. Napisz 0 na jednym końcu krzyżyka i 10 na drugim.

II. Poproś każdą osobę, aby umieściła na krzyżyku znak wskazujący,

gdzie oceniłaby zdarzenie/projekt w zakresie od 0 do 10.

III. Daj każdej osobie trzy karteczki samoprzylepne do zapisania

trzech rzeczy, które uważają za pozytywne dla

wydarzenia/projektu. Przyklejaj je po prawej stronie punktu

docelowego.

IV. Korzystając z trzech kolejnych karteczek samoprzylepnych (inny

kolor zapewnia kontrast wizualny), poproś każdą osobę o

zapisanie maksymalnie trzech negatywów związanych ze

zdarzeniem/projektem. Przyklejamy je po lewej stronie punktów

docelowych.

V. Biorąc pod uwagę punkty dodatnie i ujemne, przypisz grupie

ocenę, w jaki sposób oceniasz zdarzenie/projekt. Ocena grupowa

może się znacznie różnić od oceny z pierwszej rundy - możesz

zmienić swoją opinię! Wpisz tę liczbę nad krzyżykiem.

VI. Poniżej krzyżyka znajduje się lista wspólnych pomysłów grupy na

to, jak poprawić przyszłe działania

Kilka przykładów na temat " formularza H - metody oceny i monitorowania wyników

różnych działań".
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C. ETAP KOŃCOWY/PODSUMOWANIE (20 minut)

Podsumowując, prowadzący prosi każdą grupę o podsumowanie pozytywnych i

negatywnych wyników, sugerowanych pomysłów na poprawę, a następnie

przedstawienie wszystkim uczestnikom ważnych wniosków z oceny i

monitorowania, które widzą w formularzu H ich grupy.

Na koniec wszyscy omawiają, co mogliby zrobić w przyszłości, aby uzyskać

pomyślne wyniki projektu.

OCENA (15 min)

Dla celów ewaluacji uczestnicy doceniają swoje odczucia i wyzwania, pracując

wspólnie w grupach i oceniając rezultaty działań projektowych.
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Aby to osiągnąć, nauczyciel rozprowadza przygotowany plakat Blob Tree A4 dla

każdego z nich do samooceny. Na podstawie lekcji każdy z uczestników wybiera

swoje krople (blob) i maluje je, odpowiadając na pytania:

- Którą kropkę wybraliby, aby opisać, jak się czuli, pisząc i opowiadając o

negatywnych wynikach związanych z projektem / wydarzeniem;

- Którą kropkę wybraliby, aby opisać, jak się czuli, pisząc i opowiadając o

pozytywnych wynikach związanych z projektem / wydarzeniem;

- Którą kroplę wybraliby, aby opisać swoje uczucia podczas wspólnego

omawiania różnych wyników i pracy w konkretnym zespole.
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EWALUACJA
(5 MIN)

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje uczestnikom przygotowane karty samooceny.

Uczestnicy oceniają zgodnie ze skalą: bardzo dobrze, dobrze, wystarczająco, słabo:

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ
Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczająco Słabo

Zdefiniować jak projekt powinien

być monitorowany i oceniony.

Zrozumieć jak stać się dobrym

ewaluatorem.

Gratulacje!
Możesz być z
siebie dumny.

Brawo! Jest
dobrze, ale
może być

lepiej.

Jesteś na
dobrej drodze.
Dasz radę, ale

pracuj.

Zabierz się do pracy!
Zobaczysz, jaka to
przyjemność nie

wypełniać tej
rubryki.
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MODUŁ 4.2.

W JAKI SPOSÓB MŁODZI LUDZIE BIORĄCY UDZIAŁ W LOKALNYCH
INICJATYWACH I PROJEKTACH MOGĄ OCENIAĆ REZULTATY SWOICH
DZIAŁAŃ

W tej lekcji rozumiemy plusy i minusy narzędzi ewaluacyjnych każdego z projektów, łącząc je z

konkretnymi przykładami; uczymy się określać i wybierać najbardziej odpowiednie narzędzie

ewaluacyjne dla danego projektu lub działania w danym momencie.

PLAN
LEKCJI:

W JAKI SPOSÓB MŁODZI LUDZIE BIORĄCY UDZIAŁ W LOKALNYCH
INICJATYWACH I PROJEKTACH MOGĄ OCENIAĆ REZULTATY SWOICH
DZIAŁAŃ

W tej lekcji rozumiemy plusy i minusy narzędzi ewaluacyjnych każdego z
projektów, łącząc je z konkretnymi przykładami; uczymy się określać i
wybierać najbardziej odpowiednie narzędzie ewaluacyjne dla danego
projektu lub działania w danym momencie.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:
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Data realizacji działań:

…………………………………………………………………
…

Liczba godzin:

1,5 godz.

TEMAT
LEKCJI:

W jaki sposób młodzi ludzie biorący udział w lokalnych inicjatywach i projektach

mogą ocenić rezultaty swoich działań.

CEL
GŁÓWNY:

Określenie dostępnych narzędzi do oceny wyników.

WYNIKI
NAUKI,
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
studentów w
następujących
aspektach.

A. Uczestnik jest w stanie rozpoznać dostępne narzędzia do oceny wyników.

B. Uczestnik zna kluczowe różnice pomiędzy narzędziami oceny.

METODY: ▪ "BURZA MÓZGÓW POPCORNU",

▪ METODA +/-,

▪ METODA "RĘKI".

MATERIAŁY
NAUCZANIA:

Opisy narzędzia do oceny wyników - materiały z "PORADNIKA DOTYCZĄCA

PROMOTOWANIA MŁODZIEŻOWEJ UCZESTNICTWA CYWILNEGO NA

POZIOMIE LOKALNYM".

ŚRODKI
DYDAKTYCZN
E:

▪ TABLICA LUB TABLICA DYDAKTYCZNA,

▪ KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ MIĘKKIE RZECZY,
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▪ KARTY PRACY UCZESTNIKÓW.

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIE
M CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓ
LNYCH
ETAPÓW:

A. ETAP WSTĘPNY (około 10 minut)

Burza mózgów popcornu. Facylitator aktualizuje temat i instruuje

uczestników, aby wymienili znane narzędzia do oceny wyników. Każdy, kto

ma coś do powiedzenia, nazywa narzędzia, a Facylitator zapisuje to na

tablicy.

B. ETAP GŁÓWNY (około 60 minut)

1. Facylitator udostępnia wszystkim uczestnikom materiały z "Przewodnika

o promowaniu uczestnictwa młodych w inicjatywach obywatelskich na

poziomie lokalnym" z dostępnymi opisami ilościowymi i jakościowymi

narzędzi do oceny wyników. Następnie daje czas na zapoznanie się z

opisami narzędzi i naświetlenie kluczowych różnic pomiędzy

narzędziami oceny. We wnioskach uczestnicy oceniają już napisane

narzędzia na tablicy i dodają nowe lub ulepszają wymienione.

2. metoda +/-:
Technika ta może być stosowana przez małą grupę (4-8 osób) - na

przykład przez organizatorów imprezy. Jeśli masz dużą liczbę osób,

podziel się na dwie lub więcej grup. Każdy z uczestników wybiera jedno

narzędzie oceny (np. listę kontrolną, ankietę, obserwacje, rozmowę

indywidualną itp. Na każdej z dwóch różnokolorowych karteczek

samoprzylepnych wypisuje za i przeciw wybranej przez siebie

"użyteczności" narzędzia oceny, podając przykład, z jakich działań

można skorzystać z tego narzędzia i gdzie nie będzie ono działać, a

następnie wszystkie naklejki wrzuca się do pudełka. Uczestnicy

wyciągają po kolei samoprzylepną karteczkę i odczytują na głos jej

zawartość. Wszyscy ustalają zalety narzędzia do oceny.

Omawiane są wady (minusy) oraz szczegółowe zalecenia dotyczące

tego, w jaki sposób i dla jakich działań należy wybrać odpowiednie

narzędzie do oceny wyników oraz jak to narzędzie może służyć zgodnie

z jego przeznaczeniem - do oceny.

C. ETAP KOŃCOWY/PODSUMOWANIE (około 10 minut)
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Na koniec należy przeprowadzić dyskusję w grupie, aby zapoznać się z jej

wynikami, zastanawiając się nad mocnymi i słabymi stronami każdego z

narzędzi oceny.

OCENA (10 min)

Metoda “Ręki”

Każdy kładzie dłoń na kartce A4. Do każdego palca przypisana jest jedna rzecz:
✔ kciuk - co było fajne;
✔ palec wskazujący - jakiego nowego narzędzia oceny nauczyłeś się;
✔ środkowy palec - w którym narzędziu ewaluacyjnym widzisz największe
wady „użyteczności”;
✔ palec serdeczny - które narzędzie oceny byłoby „najbliższe sercu” -
ulubione;
✔ mały palec - najbardziej zaskakujący moment w całej aktywności.

EWALUACJA
(5MIN)

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje uczestnikom przygotowane karty

samooceny. Uczestnicy oceniają zgodnie ze skalą: bardzo dobrze, dobrze,

wystarczająco, słabo:

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ
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Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczająco Słabo

Rozpoznać dostępne narzędzia

oceny rezultatów

Zrozumieć kluczowe różnice

między narzędziami ewaluacji.

Gratulacje!
Możesz być z
siebie dumny.

Brawo! Jest
dobrze, ale
może być

lepiej.

Jesteś na
dobrej drodze.
Dasz radę, ale

pracuj.

Zabierz się do pracy!
Zobaczysz, jaka to
przyjemność nie

wypełniać tej
rubryki.
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MODUŁ 4.3.

JAK WYKORZYSTAĆ SAMOOCENĘ DO POPRAWY INDYWIDUALNYCH
INWESTYCJI W PRZYSZŁYCH INICJATYWACH PROJEKTOWYCH.

Zdobywamy wiedzę o narzędziach samooceny oraz o tym, jak wybrać najbardziej odpowiedni dla

naszego projektu. Będziemy mogli skomentować przykłady rozwoju osobistego lub niepowodzeń już

napotkanych w trakcie realizacji projektu/działania. Mówienie tego sobie nawzajem i wysłuchiwanie

swoich sugestii jest naprawdę korzystne.

PLAN LEKCJI: JAK WYKORZYSTAĆ SAMOOCENĘ DO POPRAWY INDYWIDUALNYCH
INWESTYCJI W PRZYSZŁYCH INICJATYWACH PROJEKTOWYCH.

Zdobywamy wiedzę o narzędziach samooceny oraz o tym, jak wybrać
najbardziej odpowiedni dla naszego projektu. Będziemy mogli
skomentować przykłady rozwoju osobistego lub niepowodzeń już
napotkanych w trakcie realizacji projektu/działania. Mówienie tego sobie
nawzajem i słuchanie nawzajem swoich sugestii jest naprawdę korzystne.

Jednostka odpowiedzialna za organizację działań:

…………………………………………………………………………….

Przywódca klasy:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy działań:

Przywódcy młodzieżowi pracujący z zagrożoną młodzieżą

Dane dotyczące realizacji działań:

……………………………………………………………
………

Liczba godzin:

1,5 godziny

PRZEDMIOT
DZIAŁAŃ:

Jak wykorzystać samoocenę do poprawy indywidualnych inwestycji w

przyszłych inicjatywach projektowych.

GŁÓWNY CEL: Identyfikacja i stosowanie indywidualnie ważnych narzędzi samooceny

WYNIKI NAUKI,
definiujemy
wiedzę i
umiejętności

A. Uczestnik jest w stanie rozpoznać potrzebę samooceny w kontekście

dalszego indywidualnego wkładu w projekt / inicjatywę.

B. Uczestnik zna znaczenie samooceny w postępie projektu / inicjatywy.

136



`

studentów w
następujących
aspektach.

C. Uczestnik zapoznaje się z narzędziami samooceny i rozumie to, co dla

niego najbardziej przydatne.

METODY: ▪ "TRZY KOMPLEMENTY - JEDNA SUGESTIA",

▪ "Myśl, Dobierz się w pary, Dziel się"

MATERIAŁY
SZKOLENIOWE
:

Opisy dostępnych ocen i metod oceny mających na celu poprawę przyszłych

inicjatyw

ZASOBY
DYDAKTYCZNE
:

▪ TABLICA LUB TABLICA DYDAKTYCZNA,

▪ KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE,

▪ PAPIER,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ KARTY PRACY UCZESTNIKÓW.

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIEM
CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓLN
YCH ETAPÓW:

A. ETAP WSTĘPNY (około 20 minut)

Prowadzący dzieli uczestników na pary za pomocą narzędzia "

Tworzenie Zespołów spontanicznych"

https://www.randomlists.com/team-generator i rozdaje każdemu z nich

karteczki samoprzylepne.

Uczestnicy piszą o sobie trzy pozytywne rzeczy na karteczkach

samoprzylepnych, które z czasem udaje im się zapamiętać. Mogą to

być cechy lub umiejętności, które pomagają lub pomogą im skutecznie

funkcjonować.

I jedna rada dla drugiej o tym, jak zmienić swoje zachowanie / reakcje

na pewne zdarzenia. Następnie para wymienia się samoprzylepnymi

karteczkami, a każdy czyta swoje własne. Rozmawiają ze sobą o

wymienionych sugestiach lub wyjaśniają wymienione dobre rzeczy, w

razie potrzeby z dodatkowymi pytaniami lub przykładami..

B. ETAP GŁÓWNY (około 60 minut)
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Uczestnicy mają czas na zidentyfikowanie i zapisanie swoich osobistych

przykładów rozwoju lub niepowodzeń, których już doświadczyli w trakcie

projektu/działania. Wyjaśniając przykłady, zapisują nowe umiejętności,

które nie były znane przed rozpoczęciem projektu i wnioski, które

zostały wyciągnięte na podstawie aktualnych niepowodzeń zdobytych w

trakcie udziału w projekcie / działaniu.

Stosując metodę "Myśl, Dobierz się w pary, Dziel się", tym razem

uczestnicy rozbijają się na pary według własnego wyboru, a następnie

przedstawiają sobie nawzajem swoje określone osobiste doświadczenia

i wnioski, a także umiejętności i zdolności zdobyte podczas

projektu/działania.

Na koniec wszyscy dołączają do kręgu i każda para dyskutuje ze wszystkimi

uczestnikami, czego się o sobie nawzajem nauczyła, wspominając o tym, co ich

zdaniem jest najważniejsze, co ma ich partner.

C. ETAP KOŃCOWY/PODSUMOWANIE (około 5 minut)

Wszyscy wymieniają nowe umiejętności i wnioski, których nauczyli się do tej

pory, używając tylko jednego oznaczenia. Prowadzący zapisuje podsumowanie

na tablicy.

EWALUACJA (10 min)
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Na potrzeby oceny uczestnicy monitorują, co jeszcze mogą osiągnąć? To

żądanie pomoże osiągnąć nowe cele w oparciu o wyniki refleksji nad

samooceną.

EWALUACJA (5
MIN)

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje uczestnikom przygotowane karty

samooceny. Uczestnicy oceniają zgodnie ze skalą: bardzo dobrze, dobrze,

wystarczająco, słabo:

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ
Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczająco Słabo

Rozpoznać potrzebę samooceny

w kontekście dalszego

indywidualnego wkładu w

projekt/inicjatywę.

Zdefiniować znaczenie

samooceny jako postęp

projektu/inicjatywy.

Wybrać narzędzia samooceny  i

zrozumieć, który jest najbardziej

użyteczny.

Gratulacje!
Możesz być z
siebie dumny.

Brawo! Jest
dobrze, ale
może być

lepiej.

Jesteś na
dobrej drodze.
Dasz radę, ale

pracuj.

Zabierz się do pracy!
Zobaczysz, jaka to
przyjemność nie

wypełniać tej
rubryki.
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MODUŁ 4.4.

JAK DOCENIAĆ MOCNE I SŁABE STRONY PROJEKTU.

Uczymy się rozpoznawać mocne i słabe strony projektu; będziemy w stanie stworzyć ogólny obraz

projektu w oparciu o jego mocne i słabe strony, zrozumieć jego wzloty i upadki krok po kroku i określić

kolejne istotne cele.

PLAN LEKCJI: JAK DOCENIAĆ MOCNE I SŁABE STRONY PROJEKTU.

Uczymy się rozpoznawać mocne i słabe strony projektu; będziemy w
stanie stworzyć ogólny obraz projektu w oparciu o jego mocne i słabe
strony, zrozumieć jego wzloty i upadki krok po kroku i określić kolejne
istotne cele.

Jednostka odpowiedzialna za organizację zajęć:

…………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia:

……………………………………………………………………………

Odbiorcy zajęć:

Aktywiści młodzieżowi pracujący z młodzieżą z grup ryzyka.

Data realizacji działań:

………………………………………………………………
……

Liczba godzin:

2 godz.

TEMAT LEKCJI: Jak doceniać mocne i słabe strony projektu.

CEL GŁÓWNY: Identyfikacja mocnych i słabych stron projektu.

WYNIKI NAUKI,
definiujemy
wiedzę i
umiejętności
studentów w
następujących
aspektach.

A. Uczestnik rozumie, jakie kroki należy podjąć w celu oceny projektu.

B. Uczestnik zna mocne i słabe strony.

140



`

METODY: ▪ KARDIOGRAM PROJEKTU,

▪ OPINIA "HAMBURGER",

▪ METODA "PPA" - "CHWALIĆ, PROPONOWAĆ, PYTAĆ".

MATERIAŁY
NAUCZANIA:

Opisy dostępnych ocen i metod oceny mających na celu poprawę przyszłych

inicjatyw

ŚRODKI
DYDAKTYCZNE
:

▪ TABLICA LUB TABLICA DYDAKTYCZNA

▪ KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE,

▪ PAPIER,

▪ KOLOROWE MARKERY,

▪ KARTY PRACY UCZESTNIKÓW.

OPIS
PRZEBIEGU
LEKCJI Z
OKREŚLENIEM
CZASU
TRWANIA
POSZCZEGÓLN
YCH ETAPÓW:

A. ETAP WSTĘPNY (około 10 minut)

Każdy z uczestników spisuje mocne i słabe strony projektu, które mogą

spowodować zmiany zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich interesariuszy.

B. ETAP GŁÓWNY (około 40 minut)

Na podstawie spisanych mocnych i słabych stron projektu, każdy z

uczestników rysuje na plakacie A4 kardiogram swojego projektu - z

wzlotami i upadkami, znaczącymi wydarzeniami i ich wkładem w różne

okresy projektu.

Za pomocą każdego indywidualnego spojrzenia można wyraźniej

"narysować" ogólny obraz projektu, poznać emocje własne i kolegów

oraz ich wpływ na strategię projektu / wydarzenia, a także określić

kolejne odpowiednie priorytety..

Opis tej techniki:

1. Za pomocą plakatu A4 narysuj jedną linię pionową z prawej strony, a

następnie jedną linię poziomą na środku linii pionowej.
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2. Na linii pionowej należy wpisać +10 na górze, 0 na środku, a -10 na

dole.

3. W poziomej linii, na początku po prawej stronie, należy wpisać

"Wstępny etap projektu / działania", a na drugim końcu "Aktualny

moment projektu / działania".

4. Indywidualnie montuj wszystkie istotne wydarzenia, wzloty i upadki,

swój wkład wzdłuż całej linii poziomej, umieszczając każde działanie

zgodnie z zaznaczeniem (od -10 do +10) na linii pionowej, aby

wskazać, jak przebiega projekt, zgodnie z Twoją oceną.

5. UWAGA: Zaznaczyć wzrosty czerwonym markerem. Niepowodzenia

niebieskim markerem. Ważne wydarzenia zaznacz czarnym markerem,

a Twój wkład zielonym markerem.

Po wykonaniu kardiogramu osobistego projektu/działania, wszyscy

uczestnicy zostają podzieleni na kilka grup. Mogą być podzielone

według narodowości, odpowiedzialności za projekt, itp.

Każdy opowiada cały swój projekt / kardiogram aktywności całemu

zespołowi, po przedstawieniu "ogólnego obrazu" każdy porównuje

wspólne i różne momenty i rysuje wspólny projekt zespołowy /

kardiogram aktywności na dużym plakacie.

Wreszcie, każdy zespół musi pokazać swój projekt / kardiogram

działania pozostałym uczestnikom. Przed zaprezentowaniem "ogólnego

obrazu", każdy z zespołów wybiera zespół na który zwraca większą

uwagę i identyfikuje pozytywne treści i pomysły na poprawę.

C. ETAP KOŃCOWY / PODSUMOWANIE (około 25 minut)

Refleksja - Opinia - Metoda "Hamburger"

Po wysłuchaniu, kiedy dobre rzeczy i wspólne pomysły na poprawę

przyszłych działań są wymienione na karteczkach samoprzylepnych.

Zespół pisze informację zwrotną na temat projektu / kardiogramu

aktywności do swojego zespołu loteryjnego przy użyciu metody

"Hamburger". Aby opinia lub refleksja na temat kardiogramu

projektu/działania były łatwiejsze do strawienia, ułóż je w pysznym

hamburgerze: pochwała, krytyka, pochwała! Sugestie będą wydawać się

mniej bolesne i będzie to czas na małą uroczystość.
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EWALUACJA (15 min)

Metoda “PAP” - “Praise, Ask and Propose” (Pochwal, Zapytaj i

Zaproponuj)

Aby ułatwić zbieranie informacji zwrotnych lub refleksji na temat etapów

ewaluacji projektu / działania, wykorzystaj metodę PAP do oceny swojego

„miejsca”, chwalenia się za każde osiągnięcie, ustalania priorytetów na

przyszłość i zapisywania pytań otwartych, na które odpowiedzi nastąpią w

trakcie procesu.

Opis tej techniki:

1. "Pochwała": Uwzględnij pracę i upadki jako doświadczenie w nauce.

Bądź otwarty na swój sukces. Chwal się za swoje działania, lekcje, nową

wiedzę i małe zwycięstwa.

2. "Zapytaj". Zadając wiele pytań, pokazujesz sobie, że chcesz się

rozwijać.

3. "Propozycja". Przyznaj, że błędy są sposobem na doświadczanie życia.

Zastosuj tą nową metodę lub umiejętność uczenia się poprzez udział w

projekcie / działaniu. I nie obawiaj się błędów.
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EWALUACJA (5
MIN)

Na potrzeby oceny nauczyciel rozdaje uczestnikom przygotowane karty

samooceny. Uczestnicy oceniają zgodnie ze skalą: bardzo dobrze, dobrze,

wystarczająco, słabo:

KARTA SAMOOCENY ZAJĘĆ
Potrafię Bardzo dobrze Dobrze Wystarczająco Słabo

Identyfikować mocne i słabe

strony projektu.

Zrozumieć kolejne kroki

ewaluacji projektu.

Gratulacje!
Możesz być z
siebie dumny.

Brawo! Jest
dobrze, ale
może być

lepiej.

Jesteś na
dobrej drodze.
Dasz radę, ale

pracuj.

Zabierz się do pracy!
Zobaczysz, jaka to
przyjemność nie

wypełniać tej
rubryki.
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SŁOWNIK DO ROZDZIAŁU 4

OCENA WYNIKÓW
NAUCZANIA.

Ocena osiągnięcia przez jednostkę celów kształcenia, przy

użyciu różnych metod oceny (testy/egzamin pisemne, ustne i

praktyczne, projekty i portfolia) podczas lub po zakończeniu

programu kształcenia.

Źródło: ISCED

KURS Jednostka nauczania obejmująca sekwencję działań

edukacyjnych w danej dziedzinie lub zakresie powiązanych

dziedzin edukacji. Może być ona również określana jako

"moduł", "jednostka" lub "przedmiot".

Źródło: ISCED

EDUKACJA
FORMALNA

Edukacja, która jest zinstytucjonalizowana, celowa i

planowana przez organizacje publiczne i uznane podmioty

prywatne oraz - w całości - stanowi formalny system edukacji

w danym kraju. ... Kształcenie zawodowe, kształcenie

specjalne oraz niektóre części kształcenia dorosłych są często

uznawane za część formalnego systemu edukacji.

Źródło: ISCED

PRZYPADKOWE LUB
LOSOWE UCZENIE SIĘ

Różne formy uczenia się, które nie są zorganizowane lub

które wiążą się z komunikacją nie mającą na celu

doprowadzenia do nauki. Incydentalne lub przypadkowe

uczenie się może mieć miejsce jako produkt uboczny

codziennych czynności, wydarzeń lub komunikacji, które nie

są zaprojektowane jako celowe czynności edukacyjne lub

edukacyjne. Przykłady mogą obejmować naukę, która ma

miejsce podczas spotkania, podczas słuchania programu
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radiowego lub oglądania audycji telewizyjnej, która nie jest

zaprojektowana jako program edukacyjny.

Źródło: ISCED

KSZTAŁCENIE
NIEFORMALNE

Formy uczenia się, które są zamierzone lub celowe, ale nie są

zinstytucjonalizowane. W związku z tym jest ona mniej

zorganizowana i ustrukturyzowana niż kształcenie formalne

lub nieformalne. Kształcenie nieformalne może obejmować

czynności związane z uczeniem się, które mają miejsce w

rodzinie, miejscu pracy, społeczności lokalnej i życiu

codziennym, na zasadzie samokształcenia, w rodzinie lub w

życiu społecznym.

Źródło: ISCED

NAUKA Indywidualne zdobywanie lub modyfikowanie informacji,

wiedzy, zrozumienia, postaw, wartości, umiejętności,

kompetencji lub zachowań poprzez doświadczenie, praktykę,

naukę lub instruktaż.

Źródło: ISCED

AKTYWNOŚĆ
EDUKACYJNA

Celowe działanie, w którym osoba uczestniczy z zamiarem

uczenia się.

Źródło: ISCED

CELE EDUKACYJNE Specyfikacja efektów uczenia się, które należy osiągnąć po

zakończeniu kształcenia lub uczenia się.

Źródło: ISCED

MODERATOR Osoba, która kierowała rozmową, dyskusją, seminarium lub

inną formą komunikacji.
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Źródło: ISCED

UCZESTNIK Osoby, które uczestniczą lub biorą udział w programie

edukacyjnym, jego etapie lub module.

UCZESTNICTWO Uczestnictwo w programie edukacyjnym lub podjęcie

programu edukacyjnego, lub jego etapu lub modułu.

METODA
SOCJOKRATYCZNE

Forma dociekania i dyskusji między jednostkami, oparta na

zadawaniu i odpowiadaniu na pytania, mająca na celu

pobudzenie krytycznego myślenia i naświetlenie pomysłów.

Wikipedia.

METODA NAUCZANIA Metoda nauczania obejmuje zasady i metody stosowane w

nauczaniu. Powszechnie stosowane metody nauczania mogą

obejmować uczestnictwo w zajęciach, demonstrację,

recytację, zapamiętywanie lub ich kombinacje.    Wikipedia.

SZKOLENIA Edukacja mająca na celu osiągnięcie konkretnych celów

edukacyjnych, zwłaszcza w kształceniu zawodowym. Definicja

edukacji w ISCED obejmuje szkolenie.

WALIDACJA
WYNIKÓW
NAUCZANIA

Ocena osiągnięcia przez jednostkę celów kształcenia przy

użyciu różnych metod oceny (testy/egzamin pisemne, ustne i

praktyczne, projekty i teki), które nie zakładają uczestnictwa w

programie edukacyjnym.
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PARTNERZY PROJEKTU YOUC!

KOORDYNATOR:

PETRA PATRIMONIA, FRANCJA

http://cde-petrapatrimonia.com/

PARTNER:

SOCIAL INNOVATION
CENTER (SIC), ŁOTWA

http://socialinnovation.lv/en/soci

al-innovation/

PARTNER:

VIVA FEMINA, POLSKA
http://vivafemina.org.pl

PARTNER:

MAGENTA
CONSULTORIA,

HISZPANIA
https://magentaconsultoria.co

m/
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