Edukatornia - jak uczyć?
Kurs realizowany przez Forum Animatorów Społecznych
Edukatornia to cykl szkoleń umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia
spotkań, moderowania dyskusji, prowadzenia zajęć i warsztatów z grupą. Kurs daje narzędzia do działania
w obszarze edukacji nieformalnej skupionej na doświadczeniu, koncentruje się wokół dynamiki i potrzeb
grupy oraz definiowania celów edukacyjnych.
Szkolenie pozwoli przeanalizować własne kompetencje potrzebne do pracy z ludźmi i społecznościami.
Impulsem do powstania koncepcji „Edukatorni” było pragnienie, aby ci, którzy chcą pracować z grupami
w obszarze edukacji, robili to w najlepszy możliwy sposób. Dlatego skupiamy się nie tylko na przekazaniu
wiedzy i narzędzi pracy z drugim człowiekiem czy grupą, ale również na odpowiednim podejściu do
potrzeb i możliwości grupy. Szkolenie jest typowo warsztatowe - maksimum praktyki przy minimum teorii.
Od zadań związanych z tematyką zjazdów aż po niezliczone ćwiczenia, symulacje i dyskusje. Uczestnicy
będą mieli okazję sprawdzić nowo nabyte kompetencje, prowadząc fragmenty zajęć, podczas których
będą otrzymywać konstruktywne i rozwijające informacje zwrotne.
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Po zakończonym kursie uczestnicy będą:
znali i rozumieli ideę i cele edukacji opartej na doświadczeniu,

znali aktywne metody i techniki uczenia innych,

MOŻEMY ZORGANIZOWAĆ
TAKĄ SZKOŁĘ W TWOIM REGIONIE.
ZAPYTAJ NAS
O SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY.

wiedzieli, na czym polega proces grupowy i skuteczna komunikacja,
znali i rozpoznawali style uczenia się,
znali zasady synergii w tworzeniu programów edukacyjnych,
wiedzieli, jak definiować cele edukacyjne i przygotowywać ćwiczenia,

KONTAKT:
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fas.stowarzyszenie@gmail.com

potrafili moderować spotkania.
ODBIORCY:

Osoby na co dzień pracujące w roli animatora/animatorki, lidera/liderki, społecznika/społeczniczki,
pracownika socjalnego/pracownicy socjalnej, nauczyciela/nauczycielki itp. - chcący pracować
aktywnie i skutecznie z grupą, umiejętnie przekazywać wiedzę, zadbać o swój rozwój osobisty
i zawodowy. Osoby, które potrzebują refleksji nad własnymi umiejętnościami edukacyjnymi, które
chcą uzupełnić swój warsztat o aktywne formy edukacji, którym zależy na rozwoju osobistym
i zawodowym, by być jeszcze lepszymi w swoim fachu.
PROGRAM:

Program obejmuje proces grupowy, dynamikę grupy, wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej,
identyfikacje potrzeb i celów edukacyjnych, prowadzenie spotkań i moderowanie dyskusji, aktywne
formy nauczania, cykl Kolba, style uczenia się, analizę własnych trudności w pracy z grupą. Uczy, jak
stawać się wspierającym i świadomym edukatorem korzystającym z energii oporu.
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Uczenie przez doświadczenie
Komunikacja i proces grupowy
Jak uczyć? Aktywne formy edukacji i prowadzenia spotkań
Definiowanie celów i programowanie zajęć
Sztuka synergii - etiudy edukacyjne

