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Akademia Mistrzów I
Wychodz?c z za?o?enia, ?e to nie programy profilaktyczne chroni? dzieci, lecz m?drzy i dobrzy ludzie, m?odzi
liderzy, przyszli wychowawcy - przygotowali?my grupy „mistrzów”, którzy b?d? pomaga? dzieciom m?drze
wchodzi? w doros?o??. Realizowali?my intensywny cykl szkole?, wyk?adów i zaj?? praktycznych k?ad?cych nacisk
na kreatywno?? i kszta?towanie cech lidera ?rodowiskowego.
Pierwszym etapem Akademii Mistrzów by? obóz przetrwania, który mia? zadanie wytypowa? osoby, o cechach i
predyspozycjach potrzebnych do pó?niejszej pracy jako liderzy ?rodowiskowi, tytu?owi „mistrzowie”.
Wykorzystali?my specyfik? miejsca (Ojców) oraz fakt odkrycia w okolicy ?ladów osady neandertalskiej sprzed
70.000 lat, na bazie utworzonego plenerowego o?rodka edukacyjnego ju? czwarty rok z rz?du pracowali?my z
m?odzie??. Scenariusze zaj?? i warsztatów nawi?zywa?y do prehistorii, porusza?y jednocze?nie tematy bardzo
aktualne dla cz?owieka wspó?czesnego.
Bazuj?c na „pomocach naukowych” - zestawach olbrzymich drewnianych klocków, uczestnicy zaj?? na zasadzie
klocków lego budowali z nich symboliczny pra-dom; liny, urz?dzenia kuchenne, narz?dzia domowego u?ytku
symbolizowa?y narz?dzia z pradziejów.
Podczas zaj?? wyszukiwali?my naturalnych liderów m?odzie?owych, którym z kolei dawali?my wsparcie,
przekazuj?c narz?dzia do aktywizacji swoich ?rodowisk lokalnych.
Zaj?cia, które poruszaj? emocje s? niezapomniane. Prowokuj? do przemy?le? nad podstawowymi warto?ciami
?ycia, nios? nie tylko tre?ci edukacyjne, ale jednocze?nie wychowuj?. Kwestie przemocy, uzale?nie?, relacji
mi?dzyludzkich ??czone by?y z ciekawymi ?wiczeniami i zadaniami wykonywanymi przez uczestników zaj??.
Na zlecenie Radia Kraków przygotowany zosta? reporta? z realizacji projektu „Akademia mistrzów”, który zosta?
wyemitowany na radiowej antenie.
Nast?pnym spotkaniem Akademii Mistrzów by?o szkolenie z zakresu programu profilaktycznego "Archezja [1]".
Wykorzystuj?c specyfik? i pi?kno miejsca, powsta? program profilaktyczny. Zaj?cia wraz z ?wiczeniami i
warsztatami s? podró?? filozoficzn? w czasie i przestrzeni, która wymusza przemy?lenia o istocie
cz?owiecze?stwa. Podkre?la wag? podejmowanych decyzji w ?yciu cz?owieka, a tak?e integruje grup? i niejako
przy okazji rozbudza zainteresowania oraz podpowiada sposoby na twórcze sp?dzanie wolnego czasu.
Kolejnym spotkaniem w projekcie „Akademia Mistrzów” by?o szkolenie z zakresu programu profilaktycznego
„Saper”. Program ten daje podstawow? wiedz? na temat zachowa? agresywnych i sposobów radzenia sobie z
nimi w klasie, dlatego tak wa?nym jest nauczenie przysz?ych „mistrzów” tych wa?nych elementów. Program Saper
zosta? napisany z takim rozumieniem profilaktyki spo?ecznej, w którym chcemy wspiera? czynniki chroni?ce i
minimalizowa? wp?yw czynników ryzyka. Dlatego cykl zaj?? zintegrowa? grup?, da? podstawow? wiedz? z zakresu
psychologicznych mechanizmów bezpo?rednio dotycz?cych funkcjonowania klasy jako grupy, a w ko?cu nauczy?,
jak radzi? sobie z w?asn? z?o?ci? i agresj?.
W ramach projektu odby? si? równie? kurs wychowawców kolonijnych; nauka prowadzenia zaj?? modelarskich,
plastycznych, teatralnych, etc.
w innowacyjnej formie 3 dniowego obozu przetrwania, w sza?asach, w wyj?tkowej scenerii Ojcowskiego Parku
Narodowego, ucz?ce jak by? wzorem dla m?odszych; tak?e kurs realizacji programu profilaktycznego „Saper, czyli
jak rozminowa? agresj?”; kurs wychowawców kolonijnych; nauk? prowadzenia zaj?? modelarskich, plastycznych,
teatralnych, etc.
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