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Osada z pradziejów
Projekt edukacyjny opracowany i przeprowadzony zosta? w oparciu o formu?? programu profilaktycznego
uzale?nie? dla m?odzie?y gimnazjalnej.
Pierwsze kroi w kierunku tego projektu poczynili?my ju? wcze?niej. Przy wspó?pracy z Ojcowskim Parkiem
Narodowym oraz Muzeum Archeologicznym Miasta Krakowa z udzia?em pedagoga, psychologa, aktora, filozofa,
ksi?dza, opracowali?my scenariusze zaj?? edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i m?odzie?y.
Jego motywem przewodnim by?o pokazanie dzieciom i m?odzie?y konieczno?ci kierowania si? w ?yciu
warto?ciami i posiadania autorytetów, w?a?ciwej oceny w?asnych mo?liwo?ci, akceptacji siebie i budowania
dobrych relacji z innymi. Zrealizowali?my go w plenerze, w rekonstruowanej wiosce z pradziejów w Ojcowie, w
fascynuj?cej scenerii poruszaj?cej emocje. Scenariusze zaj?? i warsztatów nawi?zywa?y do prehistorii, poruszaj?c
jednocze?nie tematy bardzo aktualne dla cz?owieka wspó?czesnego, nios?c równie? cel edukacyjny (biologia,
historia, geografia) p?ynnie wkomponowany w form? warsztatow?.
Podczas zaj?? wyszukiwali?my naturalnych liderów m?odzie?owych, którym z kolei dawali?my wsparcie,
przekazuj?c narz?dzia do aktywizacji swoich ?rodowisk lokalnych.
Formu?a programu profilaktycznego realizowanego w plenerze poprzez wyznaczanie zada? uczestnikom i
pó?niejsze dyskusje nad osi?gni?tymi rezultatami, sprawdzi?a si?. Tre?ci profilaktyczne przekazywane w
poruszaj?cych emocje okoliczno?ciach, zapada?y g??boko w pami?? uczestników, dyskusje na poruszane tematy
ci?gn??y si? jeszcze w autokarach po zako?czeniu zaj??. Spotykali?my si? z niezwykle ciep?? ocen? zaj?? ze
strony uczestników, co umacnia w nas przekonanie o wysokiej warto?ci przygotowanego programu edukacyjnego.
Nale?y równie? podkre?li? integracj?, jaka nast?puje w grupach podczas zaj??, a tak?e praktyczne pokazanie
naturalnych sposobów na poprawienie nastroju.
Ponadto, dzi?ki temu projektowi uda?o nam si? zrealizowa? nasze bezpo?rednie cele. Pokazali?my m?odym
ludziom aktywne, twórcze i produktywne formy sp?dzania wolnego czasu, sposoby wykorzystania pozytywnego
potencja?u m?odych ludzi. Przedstawili?my zagro?enia wynikaj?ce z nadu?ywania alkoholu i narkotyków i
jednocze?nie zobrazowali?my sposoby tworzenia i korzystania z grup wsparcia. Uznali?my, ?e koniecznym do
zasygnalizowania by? równie? problem nowych uzale?nie? (komputera, telefonu komórkowego oraz Internetu).
Cieszy nas fakt i? mamy udzia? w rozwoju umiej?tno?ci interpersonalnych, nauce metod radzenia sobie w
kryzysach ?yciowych, wspieraniu liderów m?odzie?owych. Daje nam to du?o energii i staje si? motorem
nap?dzaj?cym nas do dzia?ania. Nie bez znaczenia jest tak?e fakt ogromnego zainteresowania uczestników
?yciem ludzi w okresie neolitu, relacjami mi?dzy lud?mi oraz przyrod?. W zaj?ciach, w ramach projektu wzi??o
udzia? 318 osób, g?ównie uczniów gimnazjum i wychowanków ?wietlic ?rodowiskowych oraz 23 osoby doros?e –
opiekunowie i wychowawcy. Wi?kszo?? z m?odych uczestników zaj?? deklarowa?a ch?? kontynuacji zaj??. Wiele
osób umawia?o si? na kolejne spotkania na wiosn?.
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