
Projekt unijny „ RÓWNI W PRZYSZŁOŚĆ”

Opis zajęć i warsztatów dla uczniów

1. ZAJĘCIA Z UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ

Program zajęć z umiejętności uczenia się-trening pamięci obejmuje  zestawy ćwiczeń, które

pobudzają umysł do intensywnej pracy oraz zadania zależne od grupy wiekowej uczniów,

intensywności treningu oraz celów jakie zamierzamy osiągnąć. Dzięki treningom, uczniowie

zdecydowanie szybciej będą przyswajali wiedzę szkolną, pozbędą się niepewności, a materiał będzie

trwalej zapamiętany. Chcąc pobudzić cały umysł do pracy, podczas zajęć dbamy o to ,aby

wykonywane ćwiczenia aktywowały różne partie mózgu:

- ćwiczenia wyobraźni– wizualizacje,

- rozwijanie wyobraźni wielozmysłowej,

- ćwiczenia koncentracji uwagi - rozwijanie wyobraźni polisensorycznej (wielozmysłowej),

- ćwiczenia rozwijające pamięć,

- ćwiczenia rozwijające myślenie skojarzeniowe pobudzające kreatywność.

2. SAMOREGULACJA - jak radzić sobie z silnymi emocjami: praktyczny trening autoregulacji z

wykorzystaniem Treningu Kontroli Złości.

Warsztat będzie obejmował następującą tematykę:

- autoanaliza nieprzyjemnych stanów emocjonalnych – co czuję i jak to nazywam? Analiza własnych

stref regulacji.

- wyzwalacze, sygnały z ciała i reduktory – elementy Treningu Kontroli Złości w praktykowaniu

skutecznej regulacji emocji

- błędy w myśleniu – jaki wewnętrzny monolog utrudnia mi regulowanie emocji? Analiza

podstawowych dystorcji poznawczych, negatywnie wpływających na regulację emocji.
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W czasie warsztatu uczestnicy w bardzo praktyczny sposób nauczą się rozpoznawać wyzwalacze

emocji oraz zbudują własne, indywidualne strategie powrotu do emocjonalnej równowagi. Duży

nacisk zostanie położny na tworzenie spójnych połączeń między reakcją ciała na stany emocjonalne a

najbardziej adekwatnym reduktorem napięcia, co stanowi istotny element profilaktyki zdrowia

psychicznego oraz zachowań autoagresywnych.

Wszyscy uczestnicy będą pracować na swoich realnych sytuacjach.

3. DORASTA NIE - praktyczna instrukcja obsługi emocji, rodziny, przyjaciół i SIEBIE

Warsztat został stworzony ze szczególnym uwzględnieniem rosnących potrzeb nastolatków w

zakresie pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysu wieku dorastania. W czasie

warsztatu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

- moje kręgi wsparcia – analiza mojego otoczenia społecznego, moich umiejętności budowania,

podtrzymywania i odpowiedzialności za relacje, które tworzę. Praca z wykorzystaniem Treningu

Umiejętności Społecznych

- Stany regulacji – jak rozpoznaję swoje emocje i co z nimi robię? Analiza adekwatnych sposobów

reagowania na pobudzenie emocjonalne, z uwzględnieniem potrzeb dzieci lękowych,

nadpobudliwych, depresyjnych, agresywnych.

- instrukcja obsługi na czas kryzysu – czego mi trzeba, kiedy jestem w kryzysie emocjonalnym albo

psychicznym? Praktyczna praca nad planem działania na sytuacje kryzysowe.

Wszystkie elementy szkolenia przeprowadzone będą w formie praktycznych warsztatów i pracy

indywidualnej. Warsztaty te odbędą się po zakończeniu warsztatów z Samoregulacji.


