Manual
1. Warsztaty przez nas proponowane są okazją do uczenia
umiejętności społecznych przydatnych w życiu człowieka.
2. Bazą są wartości – empatia, szacunek, odwaga, współpraca i tworzenie.
3. Metoda wykorzystana do uczenia podczas tych warsztatów bazuje na Modelu
Uczenia się przez Doświadczenie (Experiential Learning Model – Cykl Kolba), według
którego nauka przebiega w cyklu dzięki następującym po sobie procesom/etapom:

DOŚWIADCZENIE

PRAKTYKA

REFLEKSJA

TEORIA/WIEDZA

W tym modelu naukę można zacząć od każdego etapu. Możemy zaprezentować
wiedzę/teorię, a następnie zastanowić się, jak wykorzystamy ją
w praktyce, np. w ćwiczeniu czy podczas debaty. Następnie organizujemy
doświadczenie (podczas warsztatów – ćwiczenie, może być też debata),
które potem podsumowujemy i poddajemy refleksji, jednocześnie
sprawdzając, jak to się odnosi do teorii i wiedzy, którą zdobyliśmy.
Możemy taki cykl nauki rozpocząć od doświadczenia – np. obejrzenia filmu,
udziału w debacie, udziału w ćwiczeniu, a następnie poprzez odpowiedź
na podsumowujące pytania poddanie tego doświadczenia refleksji
i wypracowanie wskazówek, zasad, które wdrażamy w nasze działanie itd.
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Scenariusze zajęć dostosowane są do kluczowych kompetencji
potrzebnych nam podczas debatowania:
• słuchania,
• zadawania pytań,
• wyrażania własnego zdania,
• radzenia sobie z emocjami,
• empatii.
4. Kolejność użycia scenariuszy zależy od Ciebie – prowadzącego zajęcia.
Proponowany przez nas materiał to bardziej inspiracja i wskazówka niż przepis.
5. Każdy scenariusz zawiera notatkę wizualną podsumowującą najważniejsze
treści, która może być materiałem dla uczestników. Dodatkowo każde ćwiczenie
posiada kartę pracy, którą uczestnicy mogą uzupełniać podczas zajęć.
6. Zależy nam, aby rozwijać wśród młodych ludzi wzajemną ciekawość siebie, umiejętność
rozmawiania, zgadzania i niezgadzania się, odwagę wyrażania siebie, krytycznego
myślenia i brania odpowiedzialności za siebie w świecie i za tworzenie świata. Debata
jest doskonałą okazją do ćwiczenia i praktykowania ważnych dla nas wartości. Jest
też ciekawą okazją do bycia razem i wzajemnej wymiany myśli, opinii, doświadczeń.
7. Jednym ze sposobów wykorzystania materiałów jest przeprowadzenie cyklu zajęć,
którego finałem będzie przygotowanie i przeprowadzenie debaty na wybrany temat.
8. Kolejną opcją jest rozpoczęcie od przeprowadzenia debaty, podsumowania jej z
poziomu potrzebnych kompetencji i dostosowanie warsztatów do Waszych potrzeb.
9. Zachęcamy do podsumowań każdej zrealizowanej debaty pod kątem
kompetencji, które wykorzystaliśmy podczas debaty. Do tego celu opracowaliśmy
kartę obserwacji, która znajduje się w „Materiałach edukacyjnych”.
10. Czas trwania poszczególnych warsztatów obliczony jest na 45 minut intensywnej pracy
(poza pierwszym scenariuszem). Zachęcamy jednak do realizacji warsztatów podczas 90
minut, co da Wam więcej czasu na refleksję i podsumowanie.
Scenariusz pierwszy poświęconym słuchaniu, podzielony jest na dwa 45-minutowe
moduły. Jeśli nastąpi przerwa między oboma częściami, warto na samym
początku drugiego spotkania krótko podsumować poprzedni warsztat.
11. W drugiej części zeszytu, znajdziecie proponowane przez nas tematy debat
dotyczące problemów poruszanych w serialu dokumentalnym „Efekt Domina”.
Zachęcamy do skorzystania z tych tematów oraz z materiałów filmowych,
które znajdziecie na stronie https://wiemczujepomagam.pl/debaty/.
12. Zapraszamy do dzielenia się Waszymi doświadczeniami z realizacji warsztatów
i debat pisząc na adres: edukacja@kulczykfoundation.org.pl.
13. Dla zainteresowanych zorganizowanych grup istnieje możliwość zorganizowania debaty
w Pracowni Efektu Domina prowadzonej w Warszawie przez Kulczyk Foundation. Chętnych
prosimy o przesyłanie zapytania na adres: pracownia@kulczykfoundation.org.pl.
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