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Warunki realizacji programu
Optymalna godzina rozpoczęcia mityngów dla młodzieży to 2 godzina lekcyjna (czyli ok. 9:00).
Rozpoczynanie tak intensywnego programu o późniejszych godzinach powoduje, że z powodu
zmęczenia nie korzysta z jego treści ta młodzież, której jest on najbardziej potrzebny (młodzież
z grup ryzyka, osoby z ADHD, itp.)
Sala, na której będzie realizowany program musi być dostępna dla trenerów i przygotowana
przez szkołę ok. godziny wcześniej pierwszego dnia i czterdziestu minut drugiego dnia. Jest to
ważne ze względu na ilość sprzętu, pomocy dydaktycznych i rekwizytów, które zespół
trenerów prowadzących program musi przygotować do realizacji.
Prosimy, aby w czasie programu młodzieży towarzyszyli nauczyciele. Najlepiej, aby siedzieli
przy swoich klasach. Zachęcamy, aby młodzieży towarzyszyli wychowawcy, ponieważ daje im
to możliwość wykorzystania treści programu w dalszej pracy wychowawczej.
Przerwy w programie wypadają w innych godzinach niż szkolne dzwonki i trwają około 10
minut (jeden blok programu trwa około godziny zegarowej – każdego dnia są trzy bloki zajęć).
Program prowadzony jest na odpowiednio zaciemnionej sali lub auli – jest to bardzo ważny
element, mający kluczowe znaczenie dla jakości realizowanych zajęć ze względu na
wykorzystywane multimedia. Prosimy o bardzo poważne potraktowanie tego punktu
przygotowań do realizacji zajęć w Państwa szkole.
Każdego dnia warsztaty trwają ok. 3,5 godziny zegarowej, więc bardzo ważne jest, aby
młodzież mogła wygodnie siedzieć. Krzesła z oparciami najlepiej ustawić kinowo rzędami
z przejściem przez środek sali, aby można było dotrzeć w każde miejsce z mikrofonem.
Na drugim mityngu młodzieży potrzebne będą długopisy, więc mogą przyjść z plecakami lub
samymi długopisami.
Na sali konieczne są (w zależności od wyposażenia ekipy trenerów): 2 mikrofony
bezprzewodowe (+ zapasowe baterie) lub mikrofony z bardzo długim przewodem;
nagłośnienie; rzutnik multimedialny; duży ekran; flipchart z papierem do pisania lub tablica do
pisania; stolik lub ławka szkolna przykryta nieprzezroczystym materiałem sięgającym ze
wszystkich stron całkowicie do ziemi (potrzebna na główne rekwizyty programu); podium
sportowe lub krzesła, które można wykorzystać do tego celu; kilka stolików lub ławek
szkolnych do zaplecza technicznego programu.
Ze względu na bardzo intensywny charakter pracy trenerów prosimy, o ile jest to możliwe,
o zapewnienie możliwości skorzystania z kawy/herbaty i/lub wody mineralnej.
Pomiędzy mityngiem dla młodzieży, radą pedagogiczną i spotkaniem dla rodziców konieczne
są odpowiednie przerwy (po warsztatach dla młodzieży nie mniej niż 60 min, między radą
pedagogiczną a rodzicami nie mniej niż 15-30 min).
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Informacje dotyczące uczestników
Zachęcamy, aby uczniowie po programie nie mieli już lekcji. Udział w warsztatach jest
wymagający oraz mocno angażujący, dla niektórych ze względu na treści może być mocno
poruszający. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, to bardzo prosimy, aby na pozostałych
lekcjach nie były realizowane sprawdziany i odpytywania na ocenę.

Współpraca z nauczycielami
Obecność nauczycieli jest niezbędna – nauczyciele poszczególnych klas są odpowiedzialni za
obecność uczniów do końca programu (szczególnie potrzebne jest dopilnowanie punktualności i pełnej frekwencji po powrocie z przerw). Przydatne jest także zapowiedziane
wcześniej sprawdzenie list poszczególnych klas po zakończeniu warsztatów. Trenerzy programu starają się skutecznie panować nad grupą młodzieży. Wiadomo jednak z praktyki, że
skuteczność programu w istotnej części zależy od dobrej współpracy z nauczycielami i ich
pomocy w sprawnym przyprowadzeniu młodzieży na program i sprawnym przywołaniu po
przerwie w programie. Wszyscy nauczyciele uczący klasy powinni przebywać w sali z młodzieżą
i siedzieć w miejscach “strategicznych” – przy swoich klasach, a nie np. z przodu czy całkiem
z tyłu, co uniemożliwia dyskretną pomoc dyscyplinarną, o ile będzie potrzebna.
W czasie pierwszego dnia prowadzący zachęcają młodzież do udziału w „Festiwalu Twórczości”, który odbywa się w trakcie drugiego dnia. Ochotnicy mogą przygotować różne prace
np. wiersze, piosenki, plakaty, obrazy, tłumaczenia tekstów o treściach wzmacniających
profilaktyczny przekaz programu, itp., które są prezentowane na „Festiwalu Twórczości”.
Zakres tematyczny twórczości oraz propozycje form trenerzy podają młodzieży w trakcie
programu oraz zainteresowanym w postaci przygotowanych ulotek. Dla powodzenia
„Festiwalu Twórczości” bardzo ważne jest wsparcie nauczycieli przedmiotowych. Trenerzy
informują uczniów, że osoby, które włożą wysiłek, przygotują coś na festiwal i ich praca
zostanie zakwalifikowana do zaprezentowania, otrzymają piątkę z przedmiotu, jakiego dotyczy
ich praca. Ważne, by oceniać bardziej zaangażowanie niż tylko jakość pracy, chociaż oczywiście
do nauczyciela należy decyzja czy będzie to ocena z aktywności czy merytoryczna. Z punktu
widzenia profilaktyki warto, aby zwłaszcza uczniowie problemowi mogli być docenieni za
swoje zaangażowanie. Zwracamy się z prośbą do nauczycieli, aby wspierali i zachęcali uczniów
do udziału w festiwalu (np. osoby z kółek teatralnych, grające na instrumentach, itp.).
Dziękujemy za chęć współpracy i wspólny wysiłek włożony w przygotowanie przedsięwzięcia, jakim jest realizacja programu w Państwa szkole.
Zespół trenerów programu Archipelag Skarbów®

Zapraszamy na strony WWW:
www.Program.ArchipelagSkarbow.eu
www.facebook.pl/Program.Archipelag.Skarbow
www.TrafnyWybor.eu
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