SZKOLENIA
WSPIERAJĄCE
Prowadzenie różnego rodzaju działań społecznych w szkole — w szczególności
tych związanych z wolontariatem i samorządnością uczniowską — w obecnej
sytuacji natrafia na wiele problemów. A jednocześnie tego typu działania są
niezwykle potrzebne w szkole, ponieważ budują i podtrzymują relacje pomiędzy
uczniami, wpływają na ich dobrostan, ułatwiają pracę dyrekcji i nauczycielom,
wzmacniają kompetencje obywatelskie i społeczne. Nasza oferta szkoleń on-line
pomoże Wam przygotować, zaplanować i prowadzić działania społeczne
w szkole, zapraszamy serdecznie!

Dobry samorząd uczniowski w czasie pandemii. Czy to możliwe?
Tematyka szkolenia: Zależy nam na tym, żeby również w trakcie pandemii samorządy
działały efektywnie i nadal pozostawały praktyczną szkołą demokracji. Dlatego
podczas szkolenia odpowiemy na wątpliwości, które hamują działania samorządów
w Waszych szkołach:
Jakie działania może prowadzić obecnie SU?
Jak w warunkach reżimu sanitarnego przeprowadzić debatę przedwyborczą?
Jak bezpiecznie dokonać wyboru nowych władz samorządowych?
Jak zaangażować społeczność szkolną w podejmowanie decyzji i zaktywizować ich do działań?
Uczestnicy: Grupa nauczycieli, uczniów lub mieszana do 20 osób
Czas trwania: 2 godz.
Platforma szkoleniowa: Zoom
Cena: 900 zł brutto
Dodatkowe informacje i zapisy:
https://samorzad.ceo.org.pl/warsztaty-dla-uczniow-i-nauczycieli
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Formalno-prawne aspekty wolontariatu z uwzględnieniem
bieżącej sytuacji epidemiologicznej
Tematyka szkolenia: Podczas zajęć poruszymy wszelkie zagadnienia formalno-prawne
dotyczące założenia i rozwijania szkolnego wolontariatu, np.: założenie koła/rady wolontariatu,
tworzenie planu pracy i regulaminu koła wolontariatu; prawo oświatowe a wolontariat;
program profilaktyczno-wychowawczy a wolontariat, współpraca szkolnego koła wolontariatu
i Rady Wolontariatu z dyrekcją, gronem pedagogicznym, rodzicami i uczniami. Szkolenie służy
również wprowadzeniu uczestników w kluczowe zagadnienia wolontariatu, które budzą
wątpliwości w środowisku szkolnym (np. punkty za wolontariat). W czasie spotkania
odpowiemy m.in. na pytania:
Jak założyć i rozwijać szkolny wolontariat w obecnej sytuacji epidemiologicznej?
Jak stworzyć regulamin koła wolontariatu i dlaczego warto to zrobić?
Jak w kontekście wolontariatu współpracować z innymi uczestnikami szkolnego życia?
Jak zachęcić uczniów do zaangażowania w szkolny wolontariat?
Uczestnicy: Osoby dorosłe, zainteresowane rozwojem wolontariatu w szkole, grupa do 20 osób
Czas trwania: 1,5 godz.
Platforma szkoleniowa: Zoom
Cena: 900 zł brutto

Pomysły na szkolny wolontariat w dobie pandemii, cz. I i cz.II
Tematyka szkolenia: Reżim sanitarny mocno ograniczył bardzo popularne formy
aktywności wolontariackiej uczniów, takie jak wizyty w domach dziecka czy
domach seniora i wiele innych. Nasze dwuczęściowe szkolenie z elementami
warsztatowymi skierowane jest do organizatorów i opiekunów szkolnych kół
wolontariatu, którzy są zaineresowani możliwościami rozwoju wolontariatu
w nowej sytuacji epidemiologicznej. W czasie spotkań odpowiemy na pytania:
Jakie atrakcyjne działania mogą prowadzić obecnie szkolne koła wolontariatu?
Jak w warunkach reżimu sanitarnego przeprowadzać spotkania i działania koła?
Jakie on-line’owe narzędzia usprawnią działania szkolnego wolontariatu?
Jak wykorzystać wcześniejsze doświadczenia i przenieść je do wirtualnego
świata?
Uczestnicy: Osoby dorosłe, zainteresowane rozwojem wolontariatu w szkole, grupa do 20 osób
Czas trwania: 3 godz. (2 x 1,5 godz. w terminach z minimum tygodniowym odstępem)
Platforma szkoleniowa: Zoom
Cena: 1800 zł brutto (dwie części)
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