Akademia Mistrzów II
Published on Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
(https://srgz.zielonki.pl)

Akademia Mistrzów II
Projekt edukacyjny dla m?odzie?y „Akademia Mistrzów II”
Cykl szkole? dla 24 profilaktyków i wychowawców do pracy w ?wietlicach socjoterapeutycznych i opieku?czowychowawczych, spo?ród studentów - przysz?ych pedagogów i nauczycieli.
Uczestnicy w ramach zaj?? praktycznych realizowali programy profilaktyki zintegrowanej w 6 ?wietlicach
?rodowiskowych i szko?ach na terenie trzech Gmin Powiatu Krakowskiego (Gmina Zielonki, JerzmanowicePrzeginia oraz Ska?a). W programie wzi??o udzia? 746 dzieci z ca?ej ma?opolski, 459 uczestnicz?c w programie
„Archezja”, pozosta?e 287 w programie „Saper”. Wy?oniono liderów grupowych w?ród uczestników zaj??
„Archezji”, Uruchomiono jedn? ?wietlice ?rodowiskow? w W?grzcach w Gminie Zielonki. Poszerzono oferty ?wietlic
?rodowiskowych w dwóch gminach (Zielonki i Jerzmanowice-Przeginia) o program ‘Saper’
Wychodz?c z za?o?enia, ?e to nie programy profilaktyczne chroni? dzieci, lecz m?drzy i dobrzy ludzie, m?odzi
liderzy, przyszli wychowawcy - przygotowujemy grupy „mistrzów”, którzy b?d? pomaga? dzieciom m?drze
wchodzi? w doros?o??. Realizujemy intensywny cykl szkole?, wyk?adów i zaj?? praktycznych k?ad?cych nacisk na
kreatywno?? i kszta?towanie cech lidera ?rodowiskowego. W ramach projektu odbywaj? si? m.in.: zaj?cia
prowadzone metod? skautingu w O?rodku Profilaktyki Problemowej ”Archezja” 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. Wykorzystuj?c
specyfik? miejsca (Ojców) oraz fakt odkrycia w okolicy ?ladów osady neandertalskiej sprzed 70.000 lat,
scenariusze zaj?? i warsztatów nawi?zuj? do prehistorii, poruszaj?c 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 buduj? z nich symboliczny pra-dom; liny, urz?dzenia kuchenne, narz?dzia domowego u?ytku
symbolizuj? narz?dzia z pradziejów.
Podczas zaj?? wyszukujemy naturalnych liderów m?odzie?owych, którym z kolei dajemy 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 s? z ciekawymi ?wiczeniami i zadaniami wykonywanymi przez uczestników zaj??.
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