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Wskazówki dotyczące korzystania z 
materiałów szkoleniowych 

O SZKOLENIU 

 

Czym jest to szkolenie i dla kogo jest przeznaczone? 
 
Niniejsze materiały zawierają instrukcje oraz informacje, które mają na celu zwiększenie profesjonalnej 
wiedzy uczestników i poprawę ich zdolności do wspierania rezyliencji u dzieci i opiekunów dotkniętych 
negatywnymi doświadczeniami dziecięcymi (ACE – np. przemocą emocjonalną i fizyczną, 
zaniedbywaniem i wykorzystywaniem seksualnym), a także wzmocnienie sieci specjalistów 
pracujących z tą grupą beneficjentów w okresach rozwojowych uważanych za krytyczne dla wystąpienia 
ACE: prenatalnym, poporodowym, pójścia do przedszkola oraz pierwszych randek. 
 
Szkolenie jest podzielone na pięć modułów: 
 

• Pierwsze trzy moduły obejmują zasadnicze szkolenie, a ich celem jest przedstawienie modelu 
„Mentor rezyliencji”, metod, narzędzi i strategii jego wdrożenia, a także narzędzi 
monitorujących. Szkolenia kaskadowe będą się opierać na tych trzech modułach. Szkolenie 
zaprojektowano jako program trzydniowy, przy czym każdy moduł może być przeprowadzony 
osobno albo w ramach szerszej sesji szkoleniowej. Oto te trzy moduły: 

 
➢ MODUŁ I: Paradygmat wspomaganej rezyliencji – ramy teoretyczne 
➢ MODUŁ II: Metody, narzędzia, strategie 
➢ MODUŁ III: Monitorowanie wdrożenia modelu MR 

 
• Dwa ostatnie moduły obejmują szkolenie przypominające (follow-up) oraz rozszerzenie 

programu poprzez szkolenia dla trenerów (ToT), które mają na celu wyposażenie trenerów w 
metodologię szkolenia trenerów oraz przypomnienie podstaw modelu MR z perspektywy 
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trenera. Wnioski na temat wdrożenia programu MR w pracy z beneficjentami są opracowywane 
przez uczestników przy wsparciu trenerów. Planowany czas realizacji tych modułów wynosi trzy 
dni. Są to: 

   
➢ MODUŁ IV (FOLLOW-UP): Metodologia szkolenia trenerów i udoskonalenie programu 
➢ MODUŁ V: Wnioski na temat wdrożenia programu MR w pracy z dziećmi i opiekunami 

dotkniętymi negatywnymi doświadczeniami dziecięcymi (ACE). 
 
Szkolenie przygotowano z myślą o specjalistach/praktykach, którzy pracują z dziećmi i rodzinami w 
okresach rozwojowych o krytycznym znaczeniu dla wystąpienia ACE. Należą do nich: 
 

(I) Pracownicy socjalni 
(II) Pracownicy służby zdrowia 
(III) Policjanci 
(IV) Nauczyciele / pedagodzy / specjaliści w dziedzinie wczesnej opieki i edukacji 

 
 

Jakiego typu jest to szkolenie? 
 
Szkolenie koncentruje się na wyposażeniu uczestników w narzędzia, metody i umiejętności, które 
pozwolą im przygotować się do podjęcia roli mentorów rezyliencji, dzięki czemu pracownicy służby 
zdrowia, pracownicy socjalni, policjanci, nauczyciele, pedagodzy i specjaliści w dziedzinie wczesnej opieki 
i edukacji będą mogli rozpoznawać i reagować na negatywne doświadczenia dziecięce korzystając z 
paradygmatu wspomaganej rezyliencji. 
 
Szkolenie opiera się na podejściu partycypacyjnym – nieformalnym, żywym procesie edukacyjnym, 
który aktywizuje zarówno trenerów, jak i uczestników poprzez dążenie do zbioru wspólnych celów. 
Szkolenie nie zagłębia się w skomplikowane szczegóły teoretyczne ani techniczne, lecz zachęca 
uczestników i trenerów do dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi podstawowych zasad omawianych 
w trakcie szkolenia. Skutkuje to lepszym rozumieniem specyficznych kulturowo i kontekstowo 
sposobów, w jakie można przeciwdziałać zagrożeniom i zapewniać dostęp do zasobów sprzyjających 
rezyliencji. 
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Rekomendacje dotyczące lektury uzupełniającej i dodatkowych źródeł wiedzy zawarto w niniejszych 
materiałach, a także w materiałach dla uczestników, aby wspierać proces dalszego uczenia się. 

 
Jakie umiejętności są doskonalone podczas tego szkolenia? 
 
To szkolenie rozwija następujące umiejętności: 
 

• Dlaczego, kiedy i jak zapobiegać, rozpoznawać i reagować na zagrożone dzieci i 
opiekunów, posługując się paradygmatem wspomaganej rezyliencji. 
 

• Jak rozwijać nastawienie, świadomość i zdolność do odgrywania katalizującej roli 
facylitatora zmian dla różnych specjalistów pracujących z rodzinami w okresach rozwojowych 
mających krytyczne znaczenie dla wystąpienia negatywnych doświadczeń dziecięcych (ACE): 
prenatalnym, poporodowym, pójścia do przedszkola oraz pierwszych randek.  

 

Jaką inną wiedzę oferuje to szkolenie? 
 
Poza wymienionymi wcześniej kompetencjami materiały szkoleniowe zawierają popartą naukowo 
wiedzę na temat: 
 

• Traumy psychicznej oraz jej skutków; 

• Potencjalnych sygnałów ostrzegawczych w przypadkach krzywdzenia, zaniedbywania 
i przemocy; 

• Funkcjonowania psychologicznego rodzin dotkniętych przemocą, co pozwala zrozumieć i nadać 
znaczenie konkretnym emocjom, zachowaniom i postawom przejawianym przez 
poszczególnych członków rodziny. 

• Głównych zasad sprzyjających rezyliencji, które leżą u podstaw skutecznych interwencji w pracy 
z zagrożonymi dziećmi i rodzinami. 
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W jaki sposób materiały szkoleniowe będą użyteczne w mojej pracy? 
 
Szkolenie zostało opracowane w taki sposób, aby materiały szkoleniowe były użyteczne w jak najszerszym 
zakresie ról i okoliczności. Przyjęte w tym szkoleniu podejście partycypacyjne opiera się jednak na 
przekonaniu, że proces uczenia się jest szczególnie skuteczny, gdy uczestnicy potrafią dostrzec 
zastosowanie nabywanych umiejętności w swojej własnej roli i sytuacji. 
 
Co więcej, metody partycypacyjne angażują uczestników w tworzenie znaczeń opartych na ich 
osobistym doświadczeniu jako praktyków i osób uczących się oraz na ciągłym dostosowywaniu 
modelu do własnej perspektywy. 
 
Warsztaty i grupy fokusowe proponowane w ramach niniejszego szkolenia zachęcają uczestników do 
indywidualnej i grupowej refleksji nad ich perspektywą opartą na osobistych doświadczeniach, 
myślach, wartościach i spostrzeżeniach. 
 
Pod koniec pierwszego szkolenia zaproponowano proces wspólnego opracowania planu działania – 
w którym trenerzy wyznaczają główne elementy ogólnej struktury, ale współpracują z uczestnikami, aby 
określić bardziej szczegółowe aspekty interwencji w czasie rzeczywistym – jako metodę rozwoju praktyk 
dostosowanych do kontekstu. 
 
 

JAK KORZYSTAĆ Z ZESTAWU MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH? 
 
Oprócz niniejszych „Wskazówek dotyczących korzystania z materiałów szkoleniowych” zestaw 
materiałów obejmuje: 
 

• Prezentacje Powerpoint 
• Podręcznik prowadzącego 
• Podręcznik uczestnika szkolenia MR 
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Prezentacje Powerpoint (po jednej dla każdego modułu): 
 

• Przewidują okazje do zadawania pytań i dyskusji, aby uniknąć formatu wykładowego. 
• Uwzględniają ćwiczenia i zajęcia wymagające uczestnictwa i sprzyjające aktywnemu uczeniu się. 
• Są zaprojektowane w taki sposób, aby dostarczyć prowadzącemu szkolenia kaskadowe 

szczegółowych informacji wystarczających do przeprowadzenia warsztatu, a jednocześnie 
umożliwić mu dostosowanie szkolenia do własnego stylu. 

• Mogą być modyfikowane – na potrzeby szkoleń kaskadowych – na podstawie osobistej wiedzy 
i perspektywy zawodowej prowadzących oraz doświadczeń uczestników. 

• Mogą być prezentowane przy użyciu projektora i/lub w postaci wydruków rozdawanych 
uczestnikom, w zależności od dostępnych zasobów. 

 
 

Podręcznik prowadzącego 
 
Oferuje szczegółowe instrukcje wyjaśniające – krok po kroku – jak przeprowadzić kolejne części 
szkolenia. 
 
Zawiera: 
 

• Instrukcje dotyczące tego, jak przeprowadzić każdy moduł i każde ćwiczenie opisane w materiałach 
szkoleniowych. 

• Wprowadzenie na temat zidentyfikowanych LUK W WIEDZY. 
• Szczegółowy opis zawartości merytorycznej każdego modułu. 

 
*Nie jest konieczne omówienie wszystkich zagadnień zawartych w materiałach oraz wykonanie 
wszystkich proponowanych ćwiczeń. Należy je raczej traktować jako podpowiedzi, z których 
prowadzący może skorzystać w zależności od potrzeb. 
 

Podręcznik uczestnika szkolenia MR 
 
Podręcznik ilustruje 6 zasad sprzyjających rezyliencji (pozytywne przeformułowanie, wzmocnienie, 
aktywizacja i sprawczość, zdrowienie, aktywne słuchanie i komunikacja oraz wspierająca relacja) oraz 
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skuteczne działania/warsztaty/inicjatywy podejmowane przez każdą z grup zawodowych w trakcie 
realizacji projektu w celu wprowadzenia życie każdej z zasad.  
 

SYMBOLE 
 
W materiałach użyto następującego zbioru symboli graficznych, aby przeprowadzić trenerów przez 
warsztaty i prezentacje Powerpoint: 
 

Teoria Warsztaty Grupa 
fokusowa / 
dyskusja 
grupowa 

Studia 
przypadków 

Pytania Czego się 
nauczyliśmy / 
implikacje 

Monitorowanie 

 
 
 

      

 
 


