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Zamiast wstępu
CO ZNAJDZIESZ W TEJ KSIĄŻCE?
Oddajemy do Twoich rąk książkę zawierającą:









25 gotowych scenariuszy do zajęć grupowych;
23 adaptacje do poprowadzenia zajęć on-line (pozostałe dwa
scenariusze nie wymagają adaptacji, zajęcia można przeprowadzić zdalnie);
23 adaptacje do poprowadzenia zajęć w kontakcie indywidualnym 1:1 (tu również — jak wyżej — dwa scenariusze nie wymagają adaptacji);
listy materiałów oraz pomocy potrzebnych do przeprowadzenia każdego z warsztatów;
wstęp teoretyczny dotyczący metod prowadzenia zajęć TUS.

DLA KOGO JEST TA KSIĄŻKA?
Napisaliśmy ją z myślą o psychologach, pedagogach, nauczycielach,
studentach kierunków pomocowych oraz każdej osobie, która poszukuje ciekawych materiałów do pracy z dziećmi.

Kup książkę

Poleć książkę

Z uwagi na zamieszczone adaptacje do prowadzenia zajęć on-line
oraz do pracy w kontakcie 1:1 polecamy ją również rodzicom, którzy
chcieliby przekazać dzieciom ważne wartości w przystępnej i ciekawej
formie, oraz wychowawcom, którzy mogą wykorzystać scenariusze
w pracy on-line w ramach godziny wychowawczej.

PO CO JĄ NAPISALIŚMY?
Jesteśmy praktykami. Treningi umiejętności społecznych i inne warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzimy od 2009 roku. Sami wiemy, jak
trudno zaleźć na rynku ciekawe i oryginalne materiały do prowadzenia zajęć, dlatego postanowiliśmy podzielić się tym, co wypracowaliśmy przez lata pracy z dziećmi. Książka, którą trzymasz w ręku, zawiera
autorskie scenariusze, wielokrotnie sprawdzone na naszych kursach.
Z naszych doświadczeń wynika, że dzieci bardzo dobrze reagują na taką
formę prowadzenia zajęć. Ich angażujący wszystkich uczestników
przebieg wpływa na lepsze zapamiętywanie przez uczestników treści
poruszanych na warsztatach.
Dodatkowo, jako że w ostatnim czasie gros usług, również psychologicznych, przeniosło się do przestrzeni on-line, postanowiliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami z pracy zdalnej z grupami —
do każdego scenariusza, który tego wymagał, zamieściliśmy adaptację
do pracy z grupą w sieci.
Trzeci powód to chęć wsparcia rodziców i specjalistów w kontakcie
indywidualnym z dzieckiem. Każdy ze scenariuszy jest zaadaptowany
również do kontaktu 1:1. Dzięki temu każdy z tematów można zrealizować indywidualnie w gabinecie psychologicznym, pedagogicznym
czy w domowym zaciszu z własnymi dziećmi.
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Dlatego aby ułatwić pracę każdej z osób, która prowadzi zajęcia
z dziećmi, stworzyliśmy zbiór prostych, ciekawych scenariuszy do wykorzystania nie tylko w pracy bezpośredniej, ale również on-line.

KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy psychologami z poradni Przystań Psychologiczna, z wieloletnią praktyką na różnych, uzupełniających się płaszczyznach, która
pozwoliła nam napisać tę książkę.
Przystań Psychologiczna powstała w 2009 jako poradnia psychologiczna. Od początku jej istnienia odbywają się tu treningi umiejętności społecznych, warsztaty psychoedukacyjne oraz spotkania grup terapeutycznych i terapie indywidualne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Jako że nasze zajęcia dla dzieci i młodzieży w krótkim czasie zyskały
olbrzymią popularność, postanowiliśmy samodzielnie szkolić kolejnych prowadzących. Chcieliśmy mieć pewność, że warsztaty przez nich
prowadzone będą najlepiej, jak to możliwe, służyły naszym podopiecznym. Aktualnie prowadzimy zajęcia w naszych dwóch poradniach —
Przystani Psychologicznej w Śródmieściu oraz Terapeutycznej na warszawskim Ursynowie.
Od wielu lat, jako kadra dydaktyczna, szkolimy studentów Uniwersytetu SWPS w obszarze treningu umiejętności społecznych. Prowadzimy również własną Szkołę TUS i TZA — jej absolwenci prowadzą
zajęcia dla dzieci w różnych miejscach w całej Polsce.
Dla naszych dzieci i młodzieży prowadzimy zajęcia semestralne, półkolonie, wyjazdy weekendowe oraz obozy letnie i zimowe z zajęciami
psychoedukacyjnymi oraz z treningami umiejętności społecznych.
W naszych treningach wzięło udział ponad 1000 uczestników, setki
osób przeszkoliliśmy w zakresie efektywnego prowadzenia zajęć.
Zamiast wstępu
Kup książkę
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Więcej informacji znajdziesz na stronach:
www.szkolatus.pl
www.przystan-psychologiczna.pl
Damian Berent — psycholog, psychoterapeuta, oligofrenopedagog.
Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu TUS, Treningów Umiejętności Rodzicielskich, warsztatów psychoedukacyjnych oraz terapii
indywidualnych dzieci i młodzieży. Nauczyciel Szkoły TUS i TZA
w Warszawie oraz prowadzący praktyki dla studentów Uniwersytetu
SWPS z zakresu TUS.
Maria Kocurowska — psycholog, trener TUS i TZA, prowadzi warsztaty
psychoedukacyjne. Przez wiele lat koordynowała administracyjnie
działanie Szkoły TUS oraz poradni Terapeutyczna w Warszawie, dzięki
temu wniosła do książki nie tylko wkład merytoryczny, ale także wiele
uwag praktycznych z punktu widzenia organizacji i przebiegu zajęć.
Sylwia Sitkowska — założycielka Przystani Psychologicznej, Terapeutycznej (wcześniej Terapeutyczna Kawiarnia) oraz Szkoły TUS i TZA.
Trener TZA, psycholog, psychoterapeuta, nauczycielka akademicka,
autorka książek i poradników psychologicznych. Prowadzi szkolenia
dla profesjonalistów.
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1.

Zajęcia integracyjne
— poznajmy się!
Temat: Zajęcia integracyjne — poznajmy się!

Cele:



integracja grupy,
budowanie poczucia bezpieczeństwa i pozytywnych
relacji w grupie,



rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej,



opracowanie zasad panujących w grupie.

Przydział czasu: 90 minut.
Formy pracy:


praca indywidualna, w małych zespołach i z całą grupą,



praca w kręgu.

Metody:


dyskusja, pogadanka, metoda zadaniowa, zabawy.

Kup książkę

Poleć książkę

MATERIAŁY I ZASOBY
Materiały szkoleniowe: identyfikatory, kartki A4, marker, długopisy,
kredki, kartki B1
Wskazówka  Podczas wybierania materiałów i zasobów
uzupełniających scenariusz lekcji (np. książek, filmów) spróbuj
spojrzeć na nie z perspektywy dzieci. Znajdź materiały, które
WZBOGACĄ zajęcia i sprawią, że nawiążesz lepszą komunikację z uczestnikami.

ZRÓŻNICOWANY SPOSÓB PRZEKAZYWANIA WIEDZY
Wskazówka  Pamiętaj, że dzieci przyswajają wiedzę na
różne sposoby. Weź to pod uwagę i korzystaj z różnych
technik nauczania, aby zainteresować jak największą liczbę
dzieci w grupie.

Na podstawie kryterium sposobu przyswajania wiedzy wśród dzieci
można wyróżnić następujące grupy:

26



wzrokowcy,



słuchowcy,



kinestetycy,



dzieci obcojęzyczne,



dzieci osiągające bardzo niskie wyniki w nauce,



dzieci wybitnie zdolne.
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REALIZACJA
Kontekst nauczania
Wskazówka  Upewnij się, czy dzieci mają wystarczające
umiejętności do realizacji tego tematu. To może być dobry
moment na przegląd treści poruszonych na wcześniejszych
spotkaniach / materiału zrealizowanego podczas wcześniejszych spotkań, aby właściwie przygotować dzieci do przyswojenia nowych informacji.

Procedura
1. Organizacja miejsca


usadzenie uczestników w kręgu; postawienie w widocznym i łatwo
dostępnym dla trenera miejscu tablicy z przypiętą kartką B1 oraz
markerem.

2. Zapoznanie uczestników


powitanie;



przedstawienie się osoby prowadzącej oraz uczestników;







zapisanie imion uczestników na identyfikatorach i przyczepienie ich każdemu z nich w widocznym miejscu;
dyskusja o tym, jaką wiedzę mają dzieci na temat celu zajęć;
integracja informacji oraz zbudowanie wspólnej narracji o tym,
w jakim celu grupa będzie się spotykać;
przedstawienie dzieciom schematu przebiegu zajęć.

3. Zabawa integracyjna
Wszyscy siedzą na swoich krzesłach ustawionych w kręgu. Dla jednej
osoby brakuje krzesła — stoi ona w środku. Osoba ta wypowiada
zdanie zawierające jakiś wyraz (nazwę cechy, części ubrania itp.),
który ją charakteryzuje, np. „Kto, tak jak ja, ma jasne skarpetki /
Zajęcia integracyjne — poznajmy się!
Kup książkę
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ma blond włosy / jest wyższy niż 1,7 m / lubi truskawki…”.
Wszystkie osoby, które również posiadają wymieniony element
lub charakteryzują się wspomnianą cechą, zamieniają się miejscami.
Wtedy osoba, która nie miała miejsca, zajmuje jakieś krzesło, ktoś
inny zaś pozostaje na środku i mówi: „Kto, tak jak ja…”.
Podsumowanie: zwrócenie uwagi na to, jak wiele łączy uczestników.
4. Integracja dzieci w mniejszych grupach — „Co nas łączy?”






podział dzieci na trzy- lub czteroosobowe grupy; rozdanie
dzieciom kartek B1 oraz kredek;
instrukcja: Zadanie polega na stworzeniu rysunków, które będą
przedstawiać tylko to, co jest wspólne dla wszystkich osób w danej
grupie. Na przykład Kasia lubi czekoladę. Musi zapytać, czy
pozostałe dzieci też lubią czekoladę. Jeśli wszyscy lubią czekoladę, Kasia może ją narysować na kartce. Jeśli Kasia lubi pomidory, ale jedno z dzieci z jej grupy za nimi nie przepada, nie
może narysować pomidora.
wspólne odszukanie i omówienie tego, co łączy wszystkie grupy.

5. Kontrakt — ustalenie zasad obowiązujących na zajęciach


Wykonuję polecenia dorosłych.



Czekam na swoją kolej.



Pozostaję na swoim miejscu.



Jestem koleżeński.
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Zgłaszam swoje potrzeby (toaleta; złe samopoczucie itd. — zasada
dla ośmielania dzieci niepewnych, mających trudność ze zgłaszaniem
swoich potrzeb).



Dbam o wspólne bezpieczeństwo.



Telefony są zawsze wyciszone i schowane.
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Za aktywność i wykonywanie ćwiczeń otrzymuję punkty (po kilka
bonusów za przyjście na zajęcia, za nastawienie do ćwiczenia/scenki,
za każdą aktywność zgodną z tematem, za wykorzystywanie swych
umiejętności w trakcie zajęć).

6. Zakończenie




Co było dzisiaj dla mnie nowe, ważne, ciekawe? — zebranie informacji zwrotnych od każdego uczestnika i ich podsumowanie.
Czas na indywidualne pytania i uwagi.

ADAPTACJA SCENARIUSZA NR 1 DO ZAJĘĆ W DIADZIE
W pozycjach scenariusza określonych jako zabawa można wykorzystać grę planszową, np. „Góra uczuć”, „Odkrycia. Poznać i zrozumieć
siebie” lub inną ulubioną przez uczestnika, którą może przynieść
na zajęcia z domu, po uprzednim przekazaniu informacji rodzicowi.

ADAPTACJA SCENARIUSZA NR 1 DO ZAJĘĆ ON-LINE
3. Zabawa integracyjna
Można porozmawiać z uczestnikami o ich zainteresowaniach, ulubionych smakach, posiłkach, zabawach, zabawkach, kolorach, grach,
bajkach i na bazie zebranych informacji wyłonić to, co jest wspólne
dla poszczególnych uczestników. Można wykorzystać do tego
również czat. W tym celu należy wyznaczyć uczestnika, który pisze
„Kto, tak jak ja, lubi…”. Dzieci, które też lubią wymienioną rzecz,
piszą swoje imię. Podsumowując zabawę, trener zwraca uwagę na to,
jak wiele łączy uczestników.

Zajęcia integracyjne — poznajmy się!
Kup książkę
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