O GÓLNY PROGRAM
NAUCZANIA H-C O D E
Rozwój kompetencji w zakresie ochrony zdrowia dla
grup defaworyzowanych oraz nauczycieli / trenerów w
dziedzinie kształcenia osób dorosłych.

Dokument ten zawiera kompletny program nauczania, łącznie ze
wszystkimi opracowanymi obszarami tematycznymi szkolenia i pierwszymi
odniesieniami dotyczącymi sytuacji szkoleniowych.
Prawa autorskie są własnością konsorcjum projektu.

LEONARDO DA VINCI im Programm für lebenslanges Lernen –
Innovationstransfer
Projektnummer: DE/13/LLP-LdV/TOI/147621 / 2013-1-DE2-LEO05-15794

Obszar tematyczny szkolenia A
Żywienie

4. Konsekwencje i
wdrażanie wiedzy w
odniesieniu do
konkretnej grupy
zawodowej

3. Diety, ich zalety oraz
trwałość wyników

2. Wpływ żywienia na
zdrowie

1. ywienie oraz
podstawy naukowe z
zakresu żywienia

Sytuacja szkoleniowa

Wiedza z zakresu potrzeb i
wymagań w oparciu o
rodzaje zawodów
występujących w grupie
docelowej

Pogłę ienie wiedzy z
zakresu diet.

Uczestnik szkolenia:

Burza ózgów w ały h
grupach z wykorzystaniem
prezentacji graficznej na
tablicy,

Prezenta ja, krótki wykład, Prezentacja wyników, praca
pra a w ały h zespoła h , zespołowa, protokół
plenum

Prezentacja efektów diet,
krótkie materiały filmowe,
praca w grupach

Krótkie teorety zne wyjaśnienie
w opar iu o prezenta ję w
PowerPoint.

Wykład, analiza materiałów Przedstawienie wyników,
dostępnych w Internecie,
praca zespołowa,
wymiana wiedzy i
sporządzenie protokołu
doświadczeń

Trener:

Korzyści i ograniczenia diet Przeprowadzenie dyskusji w
odchudzających oraz diety dużej grupie,
alternatywne promujące
zdrowy styl odżywiania się

Wykonywany zawód a żywienie - typowe Alternatywy dla typowego
zależności pomiędzy wykonywanym
sposo u odżywiania klientów
zawodem a dietą (np. dieta pracownika dieta pra owników anku,
banku a pracownika na budowie)
pra owników na udowie, osó
długotrwale ezro otny h, itp

Korzyści i cel diety w odniesieniu do
krajowych i regionalnych uwarunkowań,
alternatywy

Zajęcia dot.
najważniejszych zagadnień
z zakresu podstawowej
wiedzy (skrócenie programu
w oparciu o profil grupy
docelowej)
)wiązek po iędzy dietą a
zdrowie ze sz zególny
uwzględnienie profilu
zawodowego klientów,
ekono i zne skutki złego
odżywiania, itp

Uczestnik szkolenia:

Trener:

Terminy oznaczone kolorem zielonym znajdują się w glosariuszu
Metody ((jakie))

Wiedza dotycząca wszystkich rodzajów
składników, ich wpływu na organizm
człowieka, wiedza z zakresu żywności
nieprzetworzonej, potrzebnych oraz
niepotrzebnych substancji szkodliwych,
konsekwencji przejadania się oraz
niedojadania.

Treść ((jaka))

ywienie

Zdobycie wiedzy na temat
Wiedza z zakresu lokalnych i regionalnych
powiązań iędzy
dań i produktów zdrowej i ekologicznej
odżywianie i zdrowie ,
żywności. Uzyskanie wiedzy z zakresu
nadużywaniu alkoholu i inny h związku pomiędzy odżywianiem się a
chorobami. Analiza danych statystycznych na
substancji szkodliwych.
temat zdrowia i chorób zarówno na gruncie
Analiza krajowych i
krajowym, jak i w krajach Unii Europejskiej.
europejskich danych
statystycznych

Uzyskanie wiedzy z zakresu
podstawowych naukowych
faktów dot. żywienia i
konsekwen ji różny h
sposo ów odżywiania się

Kompetencje ((jakie))
Trener/ uczestnik
szkolenia

Obszar tematyczny szkolenia A:

Obszar tematyczny szkolenia B
Pewność siebie oraz wewnętrzna motywacja

Przykłady wyz a za ia elów wg Analiza przykładów prawidłowo
wyznaczonych i zrealizowanych
kategorii SMART
celów

Wyznaczanie i wizualizacja obranych celów.
Umiejętności wspierania uczestników szkolenia w
zakresie wyznaczania i wizualizacji celów.
Planowanie celów osobistych krok po kroku.
Wyznaczanie celów według kategorii SMART
(wyznaczony cel musi być skonkretyzowany,
mierzalny, osiągalny, realny i określony w czasie).

Wyznaczanie i
wizualizacja
obranych celów

Analiza i omówienie własnych
doświadczeń radzenia sobie z
negatywnymi emocjami.
Prezentacja przykładów radzenia
sobie z negatywnymi emocjami.

Pewność siebie

Uczestnik szkolenia:
Motywacja wewnętrzna
(działanie dla siebie)

Prezentacja różnych rodzajów
emocji. Prezentacja metod
radzenia sobie z negatywnymi
emocjami

Wiedza z zakresu udzielania
opinii zwrotnej / feedback

Wzór / kategorie kompetencji

Trener:
Przeprowadzanie wywiadu

Treść ((jaka))

Podstawowa wiedza psychologiczna z zakresu
uczuć i emocji i mechanizmów ich wyzwalających.
Umiejętności udzielania wsparcia uczestnikom
szkolenia na podstawie analizy typowego wzoru
zachowania w zderzeniu z negatywnymi emocjami

Trener/ uczestnik szkolenia
Wiedza z zakresu przydatnych kompetencji
Naprowadzenie klienta na rozpoznanie własnych
umiejętności

Kompetencje ((jakie))

Radzenie sobie z
negatywnymi
uczuciami i
emocjami

Odnalezienie
(ukrytych)
kompetencji
klientów

Sytuacja
szkoleniowa

Dyskusje. Studium
przypadku

Ankiety. Autorefleksja.
Nagrywanie i
przeprowadzenie
analizy konkretnych
sytuacji.

Trener:
Wywiady na żywo
przed kamerą
Ankiety
Metoda komentarza
zwrotnego "feedback"
Analiza materiałów
dostępnych w
internecie
test

Praca
indywidualna.
Burza mózgów.
Warsztaty grupowe

Refleksja, wymiana
doświadczeń.
Praca w parach i
mniejszych lub
większych
grupach.

Uczestnik
szkolenia:
Praca w małych i
większych
zespołach

Metody ((jak))

Terminy oznaczone kolorem zielonym znajdują się w glosariuszu

Obszar tematyczny szkolenia B: Pewność siebie oraz wewnętrzna motywacja

Uwrażliwienie
trenerów

Rozpoznawanie
swoich słabych i
mocnych stron

Umiejętność
komunikacji

Radzenie sobie z
konfliktem oraz
sytuacjami
stresowymi

Pod osze ie świado oś i tre erów w zakresie
Weryfikacja oczekiwań
i dywidual ego podejś ia do u zest ików szkole ia i i h uczestników szkolenia.
wpływu a udowa ie po zu ia pew oś i sie ie i
wew ętrz ej otywa ji. Uz a ie efektu pra y e tora
a u zest ików.

Feedback udzielany przez
u zest ików e torowi.

Prezentacja sposobów
Rozpoznawanie wpływu
identyfikacji mocnych i słabych osobistych mocnych i słabych
stron człowieka.
stron na otoczenie bliższe i
dalsze.

Uzmysłowienie sobie znaczenia procesu
uświadamiania sobie swoich mocnych i słabych
stron. Zachęcanie do indywidualnego odkrywania
swoich mocnych punktów, a także wspieranie
uczestników szkolenia w świadomości własnych
niedostatków.

Wywiady,
kwestionariusze,
metoda mierzenia
sukcesu na podstawie
ila su zysków i strat.

Prezentacja.
Dyskusja. Studium
przypadku.

Zastosowanie pozytywnej i
Studium przypadku.
negatywnej komunikacji na sobie Dyskusja.
Prezentacja. Dyskusja
w kręgu.

Przykłady pozytywnej
komunikacji. Omówienie
pozytywnych i negatywnych
skutków w konkretnych
przykładach komunikacji.

Poznanie zasad skutecznej komunikacji.
Umiejętności nawiązania i utrzymanie udanej
komunikacji. Asertywność. Rozpoznawanie
negatywnych przykładów komunikacji. Chęć
poznania reguł nawiązywania udanej komunikacji.
Przykłady pozytywnej komunikacji

Wyjaśnienie.
Prezentacja.
Dyskusja.

Prezentacja sposobów
rozwiązywania konfliktów
osobistych i radzenia sobie w
sytuacjach stresowych

Prezentacja różnych rodzajów
konfliktów i metod radzenia
sobie w sytuacjach
stresowych. Prezentacja
możliwości efektywnego
rozwiązywania konfliktu

Rozpoznawanie różnych rodzajów konfliktów oraz
sposobów radzenia sobie z nimi. Rozpoznawanie
przyczyn powstawania stresujących sytuacji oraz
sposobów zarządzania stresem i zapobiegania
sytuacjom stresowym. Zdolność dostosowania się
do sytuacji stresowych. Analiza własnego wzoru
zachowania w sytuacji konfliktowej lub stresowej.
Umiejętność zarządzania emocjami, samokontroli i
zarządzania negatywnymi emocjami w sytuacjach
stresowych

Praca w parach.
Intensywna praca w
grupach w celu
opracowywania
po ysłów. Metoda
„efekt kuli
ś iegowej".

Praca
indywidualna.
Praca w grupach.
Odgrywanie ról.

"Burza mózgów"
Metoda
"Akwarium".
Omówienie pracy
w parach. Praca w
mniejszych i
większych grup.
Odgrywanie ról

Praca
indywidualna.
Metoda dyskusji
"pro et contra".
Praca w małych
grupach.
Odgrywanie
scenek. Mediacja.

Obszar tematyczny szkolenia C
Zdrowie fizyczne /zdolność do zatrudnienia

Zrozumienie wpływu własnego
punktu widzenia na sytuację
stresową. Ćwiczenia
pomagające w walce ze
stresem w codziennym życiu.
Korzystanie z zajęć ruchowych
jako sposób zapobiegania
stresowi.

Wiedza z zakresu głównych czynników
wywołujących stres oraz sposobów ich
rozpoznawania. Metody zapobiegania
stresowi i zarządzania stresem.

Wiedza z zakresu
radzenia sobie ze
stresem w życiu
codziennym oraz
zapobieganiu
sytuacjom
stresowym poprzez
ruch

Analiza własnego wzorca
aktywności ruchowej,
zwiększenie udziału zajęć
ruchowych w codziennym
życiu, podjęcie decyzji o
rozpoczęciu uprawiania danej
dyscypliny sportowej. Poznanie
podstawowych zasad z
zakresu nordic-walking,
joggingu oraz innych gier i
zajęć sportowych na świeżym
powietrzu.

Uzyskanie wiedzy z zakresu wpływu
jaki ruch ma na zdrowie, poznanie
podstawowej wiedzy teoretycznej i
praktycznej o różnych dyscyplinach
sportowych, poziomie ryzyka
związanego z daną dyscypliną, a także
reguł związanych z uzyskaniem
uprawnień trenera.

Podniesienie świadomości
wpływu ruchu na zdrowie,
analiza własnej
aktywności ruchowej,
szukanie motywacji do
podjęcia aktywności
sportowej (na zewnątrz),
znalezienie takich form
zajęć sportowych,
które nie są zbyt
skomplikowane ani nie
wymagają dużych
nakładów finansowych

Uzyskanie wiedzy na temat
pozytywnego wpływu jaki
zdrowie ma na każdą sferę
naszego życia.

Uczestnik szkolenia:

Umiejętność analizy konkretnych
zachowań i ich wpływu na zdrowie.
Wiedza na temat powiązań między
poszczególnym zachowaniem a
zdrowiem.
Poznanie metod wyjaśniających wybór
konkretnych zachowań i ich wpływu na
zdrowie.
Metody wpływu na zmianę punktu
widzenia.

Trener:

Kompetencje

Poznanie wpływu jaki
mamy na własne
zdrowie i rozwinięcie
świadomości
własnych możliwości.

Sytuacja
szkoleniowa
Trener/ uczestnik
szkolenia
Trener:

Rozpoznawanie różnych rodzajów
stresu (stres motywujący i szkodliwy)
. Równowaga pomiedzy zbyt dużą a
zbyt małą ilością odpoczynku. Różne
metody relaksu. Ćwiczenia o
niewielkim stopniu trudności.
Zjawisko wypalenia jako czynnik
sprzyjający depresji, analiza stresu
we współczesnym świecie pracy.
Ograniczenia dla trenerów bez
uprawnień w zakresie prowadzenia
terapii.

Podstawowa wiedza z zakresu
wpływu jaki na zdrowie ma ruch oraz
brak ruchu. Analiza własnego wzorca
aktywności ruchowej w ciągu
tygodnia. Wiedza z zakresu
prawidłowego uprawiania danej
dyscypliny: Nordic Walking, Jogging,
zajęcia sportowe i gry na świeżym
powietrzu.

Psychologiczne podstawy różnych
wzorów zachowań związanych ze
zdrowiem. Elementy metody
wpływania na psychikę ludzką (np.
programowanie neuro-lingwistyczne,
negocjacje oparte na podejściu
nastawionym na klienta, Mini-Maxx)

Uczestnik szkolenia:

wykład i ćwiczenia,
wywiad w opar iu o listę
doradztwo, wymiana ko trol ą, podróże w
doświadczeń
wyo raź i, wizualizacje
artystyczne, praca w
grupach, coaching

Trener:

Metody

Metody złego radzenia sobie ze
stresem. Sposoby wpływu na
zmianę punktu widzenia. Ćwiczenia
ruchowe zapobiegające stresowi.

wykład, ćwiczenia

wykład, udziela ie porad,
ćwi ze ia, a aliza
ateriałów dostęp y h w
intenecie

Indywidualna analiza własnego
wykład, analiza, zajęcia pra a w zespoła h,
zdrowia, analiza ciągu przyczynowo- sportowe
sporządze ie protokołu,
skutkowego, pozytywne efekty
ćwi ze ia
zmiany zachowania. Podejście
"jesteś kluczem do własnego
zdrowia" health.

Indywidualna analiza własnego
zdrowia, analiza ciągu
przyczynowo-skutkowego,
pozytywne efekty zmiany
zachowania. Podejście "jesteś
kluczem do własnego zdrowia"
health.

Uczestnik szkolenia:

Treść

Terminy oznaczone kolorem zielonym znajdują się w glosariuszu

Obszar tematyczny szkolenia C: Zdrowie fizyczne /zdolność do zatrudnienia

Wiedza z zakresu
prawnych regulacji
dotyczących
bezpieczeństwa i
higieny pracy,
obowiązków i praw,
zapoznanie się z
regułami
bezpiecznego
zachowania się w
miejscu pracy
Przydatne narzędzia
dot. organizacji
ciągłego ruchu

Zrozumienie znaczenia dbania
o zdrowie w kontekście
wykonywanej pracy. Uzyskanie
wiedzy z zakresu metod
ochrony zdrowia w miejscu
pracy.

samodzielna organizacja
ciągłej aktywności ruchowej

Wiedza z zakresu rozpoznawania
niebezpiecznego zachowania w
miejscu pracy. Wiedza z zakresu
metod ostrożnego zachowania w
miejscu pracy.

Udzielanie wsparcia i umożliwianie
ludziom znalezienia własnych
sposobów na organizację aktywności
ruchowej

praca w grupach,
metody podnoszenia
wewnętrznej motywacji,
grupowe wsparcie

Opracowanie modelu bezpiecznej
wykład, ćwiczenia
pracy What is a secure worksitaution. How to prevent accidents
and bad influence on the health in
the individual work-places.What are
the rights of employees.

Umiejętność znalezienia przydatnych Jakie organizacje, związki i kluby
struktur w zakresie poprawy jakości istnieją w danym regionie. Jak
zdrowia poprzez ruch
można się z nimi skontaktować. Jak
uzyskać wsparcie finansowe.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w
ujęciu prawnym, obowiązki
pracodawcy i pracownika. Informacje
z zakresu statystyki wypadków i
długotrwałych efektów jakie na
zdrowie może mieć rodzaj
wykonywanej pracy.
Metody zapobiegania wypadkom.
Ćwiczenia mające na celu
zmniejszenie szkodliwego wpłwu
fizycznie stresującej pracy na
zdrowie.
praca w grupach, wymiana
doświad zeń, stworze ie
listy lub platformy online,
zbudowanie sieci

wykład, udziela ie porad,
ćwi ze ia, a aliza
ateriałów dostęp y h w
intenecie

Obszar tematyczny szkolenia C
Zdrowie fizyczne /zdolność do zatrudnienia

Zrozumienie wpływu własnego
punktu widzenia na sytuację
stresową. Ćwiczenia
pomagające w walce ze
stresem w codziennym życiu.
Korzystanie z zajęć ruchowych
jako sposób zapobiegania
stresowi.

Wiedza z zakresu głównych czynników
wywołujących stres oraz sposobów ich
rozpoznawania. Metody zapobiegania
stresowi i zarządzania stresem.

Wiedza z zakresu
radzenia sobie ze
stresem w życiu
codziennym oraz
zapobieganiu
sytuacjom
stresowym poprzez
ruch

Analiza własnego wzorca
aktywności ruchowej,
zwiększenie udziału zajęć
ruchowych w codziennym
życiu, podjęcie decyzji o
rozpoczęciu uprawiania danej
dyscypliny sportowej. Poznanie
podstawowych zasad z
zakresu nordic-walking,
joggingu oraz innych gier i
zajęć sportowych na świeżym
powietrzu.

Uzyskanie wiedzy z zakresu wpływu
jaki ruch ma na zdrowie, poznanie
podstawowej wiedzy teoretycznej i
praktycznej o różnych dyscyplinach
sportowych, poziomie ryzyka
związanego z daną dyscypliną, a także
reguł związanych z uzyskaniem
uprawnień trenera.

Podniesienie świadomości
wpływu ruchu na zdrowie,
analiza własnej
aktywności ruchowej,
szukanie motywacji do
podjęcia aktywności
sportowej (na zewnątrz),
znalezienie takich form
zajęć sportowych,
które nie są zbyt
skomplikowane ani nie
wymagają dużych
nakładów finansowych

Uzyskanie wiedzy na temat
pozytywnego wpływu jaki
zdrowie ma na każdą sferę
naszego życia.

Uczestnik szkolenia:

Umiejętność analizy konkretnych
zachowań i ich wpływu na zdrowie.
Wiedza na temat powiązań między
poszczególnym zachowaniem a
zdrowiem.
Poznanie metod wyjaśniających wybór
konkretnych zachowań i ich wpływu na
zdrowie.
Metody wpływu na zmianę punktu
widzenia.

Trener:

Kompetencje

Poznanie wpływu jaki
mamy na własne
zdrowie i rozwinięcie
świadomości
własnych możliwości.

Sytuacja
szkoleniowa
Trener/ uczestnik
szkolenia
Trener:

Rozpoznawanie różnych rodzajów
stresu (stres motywujący i szkodliwy)
. Równowaga pomiedzy zbyt dużą a
zbyt małą ilością odpoczynku. Różne
metody relaksu. Ćwiczenia o
niewielkim stopniu trudności.
Zjawisko wypalenia jako czynnik
sprzyjający depresji, analiza stresu
we współczesnym świecie pracy.
Ograniczenia dla trenerów bez
uprawnień w zakresie prowadzenia
terapii.

Podstawowa wiedza z zakresu
wpływu jaki na zdrowie ma ruch oraz
brak ruchu. Analiza własnego wzorca
aktywności ruchowej w ciągu
tygodnia. Wiedza z zakresu
prawidłowego uprawiania danej
dyscypliny: Nordic Walking, Jogging,
zajęcia sportowe i gry na świeżym
powietrzu.

Psychologiczne podstawy różnych
wzorów zachowań związanych ze
zdrowiem. Elementy metody
wpływania na psychikę ludzką (np.
programowanie neuro-lingwistyczne,
negocjacje oparte na podejściu
nastawionym na klienta, Mini-Maxx)

Uczestnik szkolenia:

wykład i ćwiczenia,
wywiad w opar iu o listę
doradztwo, wymiana ko trol ą, podróże w
doświadczeń
wyo raź i, wizualizacje
artystyczne, praca w
grupach, coaching

Trener:

Metody

Metody złego radzenia sobie ze
stresem. Sposoby wpływu na
zmianę punktu widzenia. Ćwiczenia
ruchowe zapobiegające stresowi.

wykład, ćwiczenia

wykład, udziela ie porad,
ćwi ze ia, a aliza
ateriałów dostęp y h w
intenecie

Indywidualna analiza własnego
wykład, analiza, zajęcia pra a w zespoła h,
zdrowia, analiza ciągu przyczynowo- sportowe
sporządze ie protokołu,
skutkowego, pozytywne efekty
ćwi ze ia
zmiany zachowania. Podejście
"jesteś kluczem do własnego
zdrowia" health.

Indywidualna analiza własnego
zdrowia, analiza ciągu
przyczynowo-skutkowego,
pozytywne efekty zmiany
zachowania. Podejście "jesteś
kluczem do własnego zdrowia"
health.

Uczestnik szkolenia:

Treść

Terminy oznaczone kolorem zielonym znajdują się w glosariuszu

Obszar tematyczny szkolenia C: Zdrowie fizyczne /zdolność do zatrudnienia

Wiedza z zakresu
prawnych regulacji
dotyczących
bezpieczeństwa i
higieny pracy,
obowiązków i praw,
zapoznanie się z
regułami
bezpiecznego
zachowania się w
miejscu pracy
Przydatne narzędzia
dot. organizacji
ciągłego ruchu

Zrozumienie znaczenia dbania
o zdrowie w kontekście
wykonywanej pracy. Uzyskanie
wiedzy z zakresu metod
ochrony zdrowia w miejscu
pracy.

samodzielna organizacja
ciągłej aktywności ruchowej

Wiedza z zakresu rozpoznawania
niebezpiecznego zachowania w
miejscu pracy. Wiedza z zakresu
metod ostrożnego zachowania w
miejscu pracy.

Udzielanie wsparcia i umożliwianie
ludziom znalezienia własnych
sposobów na organizację aktywności
ruchowej

praca w grupach,
metody podnoszenia
wewnętrznej motywacji,
grupowe wsparcie

Opracowanie modelu bezpiecznej
wykład, ćwiczenia
pracy What is a secure worksitaution. How to prevent accidents
and bad influence on the health in
the individual work-places.What are
the rights of employees.

Umiejętność znalezienia przydatnych Jakie organizacje, związki i kluby
struktur w zakresie poprawy jakości istnieją w danym regionie. Jak
zdrowia poprzez ruch
można się z nimi skontaktować. Jak
uzyskać wsparcie finansowe.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w
ujęciu prawnym, obowiązki
pracodawcy i pracownika. Informacje
z zakresu statystyki wypadków i
długotrwałych efektów jakie na
zdrowie może mieć rodzaj
wykonywanej pracy.
Metody zapobiegania wypadkom.
Ćwiczenia mające na celu
zmniejszenie szkodliwego wpłwu
fizycznie stresującej pracy na
zdrowie.
praca w grupach, wymiana
doświad zeń, stworze ie
listy lub platformy online,
zbudowanie sieci

wykład, udziela ie porad,
ćwi ze ia, a aliza
ateriałów dostęp y h w
intenecie

Obszar szkolenia D
Rozpoznanie uzależnienia

2. Rozumienie
złożoności źródeł
uzależnień - powiązanie
predyspozycji
biologicznych i wpływu
środowiska.

1. Usystematyzowanie
podstawowej wiedzy na
temat zjawiska
uzależnienia.

Sytuacja szkoleniowa

Uzależnienie jako
konsekwencja
nieumiejętności
dawania sobie rady z
trudnościami.
ródła uzależnienia
(zewnętrzne i
wewnętrzne).
Zamknięte koło
nieprzystosowania.
Przykłady historii
uzależnień z życia
wzięte.

Uzależnienie jako
konsekwencja nieumiejętności
Uświadomienie sobie złożoności dawania sobie rady z
ródeł uzależnienia.
trudnościami.
ródła uzależnienia
Poznanie zjawiska złego
(zewnętrzne i wewnętrzne).
przystosowania do otoczenia,
Zamknięte koło
nieumiejętności dawania sobie nieprzystosowania.
rady z trudnościami.
Przykłady historii uzależnień z
życia wzięte
Umiejętność odniesienia zdobytej
wiedzy do własnego życia i
Autodiagnoza czynników
doświadczeń
osobowościowych
predysponujących do
uzależnienia.

Poznanie ródeł uzależnienia.

debata oxfordzka

krótka prezentacja PowerPoint
dotycząca zagadnień
teoretycznych

krótka prezentacja PowerPoint
dotycząca zagadnień
teoretycznych

kwestionariusz – praca
indywidualna

kwestionariusz – praca
indywidualna

wymiana osobistych doświadczeń wymiana osobistych
z grupą
doświadczeń w małych
grupach lub w parach lub
analiza przypadku w parach

krótka prezentacja PowerPoint
dotycząca zagadnień
teoretycznych

podsumowanie rezultatów dyskusji podsumowanie rezultatów
grupowej
dyskusji grupowej

debata oxfordzka

krótka prezentacja PowerPoint
dotycząca zagadnień
teoretycznych

prezentacja efektów pracy
grup

„burza mózgów” w małych
grupach

prezentacja efektów pracy grup
dyskusja na forum całej grupy

analiza przypadku lub
projekcja krótkich filmów

“burza mózgów” w małych
grupach, z użyciem flipcharta

Terminy oznaczone kolorem zielonym znajdują się w glosariuszu
Metody ((jak))
Trainer:
Trainee:

Co jest nawykiem, ale
NIE jest
uzależnieniem?
Jakie są rodzaje
uzależnień. Od czego
można się uzależnić?
Po czym poznać
osobę uzależnioną?
Jak zmienia się życie
osoby uzależnionej?

Trainer:

Treści ((co))
Trainee:

Co jest nawykiem, ale NIE
jest uzależnieniem?
Jakie są rodzaje uzależnień?
Od czego można się
uzależnić?
Po czym poznać osobę
Poszerzenie świadomości /
uzależnioną?
rozumienia zjawiska uzależnienia Jak zmienia się życie osoby
i zagrożenia jakim jest
uzależnionej?
uzależnienie.

Poznanie pojęć opisujących
zjawisko uzależnienia.
Poznanie rodzajów uzależnień.
Poznanie rodzajów środków
uzależniających.

Kompetencje ((które))
Trener/trainee

Obszar szkolenia D: Rozpoznanie uzależnienia

4. Wpływ własnych
przekonań o
uzależnieniach na
ryzyko rozwoju
choroby.

3. Rozumienie istoty
procesu uzależnienia w
różnych rodzajach
uzależnienia.

Rozpoznawanie własnych
zdrowych przekonań, które
chronią przed niezdrowymi
zachowaniami.

Uświadomienie sobie
negatywnych przekonań
(własnych i z otoczenia), które
sprzyjają uzależnieniu.

Umiejętność rozpoznawania
symptomów uzależnienia. (wg
klasyfkacji ICD 10, DSM IV, DSM
V)

Rozumienie mechanizmów
uzależnienia w zależności od
jego rodzaju.

Głębsze poznanie rodzajów
uzależnień - alkoholizm,
narkomania, lekomania,
nikotynizm, hazard, uzależnienie
od komputera
Charakterystyka
poszczególnych
rodzajów uzależnień.
4 fazy rozwoju nałogu.
Źzień z życia osoby
uzależnionej.
Rozpoznawanie
symptomów
uzależnienia.

Fakty i mity na temat
Fakty i mity na temat
uzależnień.
uzależnień.
Co to są przekonania i model
ich powstawania uwspólnienie wiedzy
trenerów.
Model ABC "myśli-emocjedziałanie" (Racjonalna
Terapia Zachowań)

Charakterystyka
poszczególnych rodzajów
uzależnień.
4 fazy rozwoju nałogu.
Źzień z życia osoby
uzależnionej.
Rozpoznawanie kryteriów i
faz rozwoju uzależnienia w
zależności od rodzaju
uzależnienia.

krótka prezentacja PowerPoint
dotycząca zagadnień
teoretycznych

kwestionariusze

puzzle wiedzy

dyskusja

kwestionariusze lub
prezentowanie opinii na forum
grupy z zachowaniem podziału
na dwie odrębne grupy

dyskusja

prezentowanie opinii na forum
prezentowanie opinii na forum
grupy poprzez zaznaczanie ich na grupy poprzez zaznaczanie ich
skali
na skali

kwestionariusze w oparciu o ICD
10, DSM IV, DSM V

kwestionariusze w oparciu o
ICD 10, DSM IV, DSM V

prezentacja efektów pracy
grup

prezentacja efektów pracy grup
dyskusja i podsumowanie
rezultatów na forum całej grupy

storytelling

praca w małych grupach

praca w małych grupach
storytelling

krótka prezentacja PowerPoint
dotycząca zagadnień
teoretycznych

krótka prezentacja PowerPoint
dotycząca zagadnień
teoretycznych

6. Konsekwencje
uzależnienia

5. Rola zachowań
ryzykownych i
umiejętności
analitycznego
podejmowania decyzji
w procesie uzależniania
się.

Autodiagnoza skłonności do
podejmowania ryzyka.
Czynniki sprzyjające
zachowaniom ryzykownym.
Mechanizm podejmowania
ryzyka.
Proces podejmowania decyzji
o zachowaniu ryzykownym w
oparciu o analizę zysków i
strat.
Autodiagnoza
skłonności do
podejmowania ryzyka.
Czynniki sprzyjające
zachowaniom
ryzykownym.
Mechanizm
podejmowania ryzyka.
Analiza zysków i strat,
ocena sytuacji i
podjęcie decyzji

Alkoholowy zespół
odstawienia charakterystyka.

Poznanie konsekwencji
Konsekwencje uzależnienia w Konsekwencje
uzależnień w różnych obszarach obszarze zdrowia fizycznego, uzależnienia w
życia.
psychicznego, życia
obszarze zdrowia
społecznego, życia
fizycznego,
Kształtowanie postawy nie
zawodowego, finansów.
psychicznego, życia
podejmowania zachowań
społecznego, życia
prowadzących do uzależnienia. Zjawisko głodu alkoholowego - zawodowego.
objawy i wyzwalacze.
Zjawisko głodu
Alkoholowy zespół
alkoholowego - objawy
odstawienia - charakterystyka. i wyzwalacze.

Włączanie analizy w proces
decyzyjny jako prewencja
uzależnienia.

Kształtowanie postawy unikania
zachowań ryzykownych i nie
dopuszczania do negatywnych
skutków

Rozpoznawanie własnych
skłonności do podejmowania
ryzyka.

krótka prezentacja PowerPoint
dotycząca zagadnień
teoretycznych

analiza przypadku lub
projekcja krótkich filmów

krótka prezentacja PowerPoint
dotycząca zagadnień
teoretycznych

puzzle wiedzy
krótka prezentacja PowerPoint
dotycząca zagadnień
teoretycznych

puzzle wiedzy

kwestionariusze

„burza mózgów” w małych
prezentacja rezultatów ćwiczeń w grupach
małych grupach
prezentacja rezultatów
dyskusja na forum całej grupy
ćwiczeń w małych grupach

„burza mózgów” w małych
grupach z wykorzystaniem
flipcharta

praca indywidualna, praca w
parach, małych grupach i w dużej praca indywidualna, praca w
grupie
parach, małych grupach i w
dużej grupie

krótka prezentacja PowerPoint
dotycząca zagadnień
teoretycznych

kwestionariusze – praca
indywidualna

podsumowanie rezultatów
ćwiczeń i dyskusja w małych
grupach

podsumowanie rezultatów
ćwiczeń i dyskusja w grupie
kwestionariusze – praca
indywidualna

ćwiczenia / symulacje w grupie

ćwiczenia / symulacje w grupie

8. Pomoc osobie
uzależnionej.

7. Zjawisko
współuzależnienia.

Co to jest
wspóuzależnienie?
Jakie są symptomy
współuzależnienia?
Jak zmienia się życie
osoby
wspóuzależnionej?
Co robić a czego
unikać by wyjść z
współuzależnienia?
Jakie są konsekwencje
współuzależnienia dla
dorosłych, którzy
wychowywali się w
rodzinie z
uzależnieniem?
Możliwe cele terapii.
Co motywuje osoby
uzależnione do
podjęcia leczenia?
Co powstrzymuje
osoby uzależnione
przed podjęciem
leczenia?
Jak bliscy z otoczenia
osoby uzależnionej
mogą ją wspierać na
etapie leczenia?
Za jakich form pomocy
i leczenia może
skorzystać osoba
uzależniona?
Gdzie szukać pomocy
w swoim miejscu
zamieszkania?

Co to jest wspóuzależnienie?
Jakie są symptomy
współuzależnienia?
Jak zmienia się życie osoby
wspóuzależnionej?
Co robić a czego unikać by
wyjść z współuzależnienia?
Jakie są konsekwencje
współuzależnienia dla
dorosłych, którzy
wychowywali się w rodzinie z
uzależnieniem?

Uświadomienie sobie możliwych Współczesne cele terapii.
celów terapii.
Motywy podjęcia leczenia
odwykowego.
Poszerzenie możliwości wpływu Bariery / demotywatory
na osobę uzależnioną by podjęła prowadzące do braku
leczenie i wytrwała w tym
poszukiwania pomocy.
procesie.
Wskazówki dla osób, które
podjęły leczenie i są w okresie
Poznanie wachlarza form
remisji.
pomocy adekwatnej do rodzaju
Formy pomocy - leczenie
uzależnienia.
farmakologiczne, terapia
grupowa, krótkie interwencje,
Kształtowanie gotowości do
grupy samopomocowe (typu
korzystania ze specjalistycznej
spotkania AA), Metoda 12
pomocy medycznej i
Kroków, telefony zaufania i
psychologicznej.
porady na www; strategia
pracy na zasobach oraz
strategia redukcji szkód
Miejsca w regionie gdzie
osoba uzależniona może
otrzymać pomoc

Kształtowanie gotowości do
zmian zachowania jako osoba
współuzależniona.

Ponanie form pomocy dla osób
współuzależnionych.

Poznanie synrdromu DDA.
(dorosłych dzieci alkoholików)

Rozpoznawanie cech
współuzależnienia.

Poznanie zjawiska
współuzależnienia.
Metoda „źfekt kuli śnieżnej”
krótka prezentacja PowerPoint
dotycząca zagadnień
teoretycznych
storytelling

Metoda „źfekt kuli śnieżnej”
krótka prezentacja PowerPoint
dotycząca zagadnień
teoretycznych
dzielenie się swoim osobistym
doświadczeniem w małych
grupach lub w całej grupie

puzzle wiedzy
„burza mózgów” w małych
grupach z wykorzystaniem
flipcharta

kwestionariusze
puzzle wiedzy

wymiana osobistych
doświadczeń w małych
wymiana osobistych doświadczeń grupach lub w całej grupie
w małych grupach lub w całej
grupie
materiały audio-video i
prezentacja stron www
materiały audio-video i
prezentacja stron www

„burza mózgów” w małych
grupach z wykorzystaniem
flipcharta

krótka prezentacja PowerPoint
dotycząca zagadnień
teoretycznych

krótka prezentacja PowerPoint
dotycząca zagadnień
teoretycznych

prezentacja efektów pracy
grupowej

analiza przypadku lub
projekcja krótkich filmów

analiza przypadku lub projekcja
krótkich filmów

9. Profilaktyka - praca
na zasobach
Ewaluacja efektów
szkolenia.

Badanie efektywności
szkolenia

kwestionariusze

Praca indywidualna:
- kwestionariusze,
- wizualizacje za pomocą
kolażu lub mapy myśli

„burza mózgów” w małych
grupach z wykorzystaniem
flipcharta
Praca indywidualna:
- kwestionariusze,
- wizualizacje za pomocą kolażu
lub mapy myśli

krótka prezentacja PowerPoint
dotycząca zagadnień
teoretycznych

krótka prezentacja PowerPoint
dotycząca zagadnień
teoretycznych

kwestionariusze

Prawda czy fałsz prezentowanie opinii na forum
Badanie efektywności Metaplan (metoda ustalania celów grupy poprzez zaznaczanie ich
na skali
szkolenia
i działań)

Autorefleksja nad własnymi
zasobami w profilaktyce
uzależnień.
Generowanie zaleceń do
pracy z grupami osób
bezrobotnych w obszarze
profilaktyki i rozpoznawania
uzależnień.

Stawianie celów
wspierających
profilaktykę uzależnień
i radzenie sobie z
uzależnieniami.

Metody analizy zasobów.

Ciągłe doskonalenie i
podnoszenie efektywności
kolejnych szkoleń w obszarze
profilaktyki i rozpoznawania
uzależnień.

Rozpoznanie efektów
szkoleniowych na poziomie
wiedzy, umiejętności i postaw.

Moje zasoby
zewnętrzne i
wewnętrzne w
profilaktyce uzależnień
i dochodzeniu do
zdrowia.

Zasoby zewnętrzne i
wewnętrzne w profilaktyce
uzależnień i dochodzeniu do
zdrowia

Rozpoznawanie zasobów do
zachowania zdrowia jako osoby
nieuzaleznionej (włąsne oraz
innych osób)

Obszar tematyczny szkolenia E
Zarządzanie emocjami

4. Zapoznanie się ze
sposobami wyrażania i
werbalizowania emocji.
5. Rozpoznawanie
naszych własnych
podstawowych emocji w
kontekście zawodowym

3. Rozpoznawanie
komunikatów
emocjonalnych
wysyłanych przez ciało.

2. Zrozumienie związku
pomiędzy mową
(przejrzystością
wypowiedzi) ciałem i
emocjami wprowadenie
pojęcia świadomości
emocjonalnej.

Asertywność trening. Spójność
pomiędzy myślami, uczuciami a
mową.
Umiejętność rozpoznawania emocji
związanych z doświadczeniami
zawodowymi. Pomoc uczestnikom
szkolenia w dokonywaniu własnych
odkryć dotyczących ich emocji
związanych z pracą.

Umiejętność rozpoznawania,
opisywania i wyrażania emocji
pojawiających się w naszym ciele.
Pomoc w określaniu, któych
obszarów ciała dotyczą odczuwane
emocje. Umiejętność wyrażania
wmocji poprzez język ciała.

Poznanie różnych rodzajów
poziomów/rodzajów uczenia się
(kognitywny, emocjonalny,
kinetyczny). Teoria zmiany i teoria
systemowa.

Kompetencje ((jakie))
Trener/uczestnik szkolenia
Umiejętność stworzenia środowiska
1. Jak zapewnić
odpowiednie środowisko opartego na zaufaniu. Wiedza z
umozliwiające skuteczny zakresu inteligencji emocjonalnej i
akceptacji.
trening w zakresie
zarządzania emocjami

Sytuacja szkoleniowa

Rodzaje uczenia się
Rodzaje uczących się.
Dynamika grupy.
Teoria zmiany i teoria
systemowa. Zachowania
werbalne i niewerbalne.
Poziomy/rodzaje uczenia
się oraz związki i
zależności pomiędzy
mową, ciałem a
emocjami.
Oznaki odczuwanych
emocji w ciele.
Różnica pomiędzy stanem
napięcia a stanem.
Sposoby rozpoznawania
emocji - metody i
ćwiczenia
Słownik uczuć i emocji.
Rodzaje naśladowania.
Teoria podstawowych
emocji i ich znaczenie
ewolucyjne

Rodzaje uczenia się
Rodzaje uczących się.
Dynamika grupy.
Teoria zmiany i teoria
systemowa. Zachowania
werbalne i niewerbalne.
Poziomy/rodzaje uczenia
się oraz związki i
zależności pomiędzy
mową, ciałem a
emocjami.
Oznaki odczuwanych
emocji w ciele.
Różnica pomiędzy stanem
napięcia a stanem.
Sposoby rozpoznawania
emocji - metody i
ćwiczenia
Słownik uczuć i emocji.
Rodzaje naśladowania.
Teoria podstawowych
emocji i ich znaczenie
ewolucyjne

Dynamika ruchu i oddechu.
Ćwiczenia dot. nazywania
emocji
Krótkie wprowadzenie
teoretyczne. Feedback.
Odgrywanie ról. Dynamika
grupy.

Krótki wstęp teoretyczny.
Dynamika grupy.
Feedback. Zapoznanie
się z materiałami audiowizualnymi. Dyskusja
moderowana.

Praca indywidualna, praca w
parach i w większych
grupach.
Praca indywidualna, praca w
parach i w większych
grupach. Wymiana osobistych
doświadczeń w grupie.

Praca indywidualna, praca w
parach i w większych
grupach. Dynamika ruchu i
oddechu. Ćwiczenia w
zakresie akceptacji
emocjonalnej;
Ćwiczenia
medytacyjne w pozycji
siedzącej

Krótki wstęp teoretyczny. Praca w dużych grupach.
Sposoby zadawania pytań. Aktywny udzial w zajęciach.
Sposoby i metody
rozpoznawania emocji.

Terminy oznaczone kolorem zielonym znajdują się w glosariuszu
Treść ((jaka))
Metody ((jak))
Trener:
Uczestnik szkolenia:
Trener:
Uczestnik szkolenia:
Wymogi dot. nauki o
Wymogi dot. nauki o
Krótki wstęp teoretyczny. Praca w dużych grupach.
emocjach. Pojęcie
emocjach. Pojęcie
Ćwiczenia
Aktywny udzial w zajęciach.
inteligencji emocjonalnej. inteligencji emocjonalnej. wprowadzające.

Obszar tematyczny szkolenia E: Zarządzanie emocjami

Wiedza i umiejętność stosowania
techniki nabrania dystansu do
własnych emocji. Poznanie metod
zmiany i nawigacji emocji.
Umiejętność obserwacji.
Umiejętność udzielania opinii
zwwrotnej (feedback).
Umiejętność wpływania na innych w
celu zmiany ich punktu widzenia.
Podejście empatyczne.
8. Odkrywanie mocnych i Zdolność do stworzenia
odpowiednich warunków
słabych stron
skłaniających do refleksji.
zarządzania poprzez
Umiejętność naprowadzania
emocje (emotional
uczestników szkolenia na
leadership).
odkrywanie własnych umiejętności.

Wiedza z zakresu planowania.
9. Jak stworzyć plan
rozwoju emocjonalnego? Umiejętność wspierania w rozwoju
osobistym. Umiejętność ustalania
priorytetów
Umiejętność
wpływania na inncyh w celu
podejmowania zadań.

6. Jak neutralizować,
modulować i zmieniać
emocje w naszym życiu
zawodowym
7. Jak dostrzegać emocje
innych i nauczyć się
empatii.

Praca indywidualna. Praca w
mniejszych i większych
grupach.

Skuteczny plan oparty na Krótkie wyjaśnienie
działaniu, jasno
teoretyczne, prezentacja
sprecyzowane cele.
Powerpoint. Ankiety.
Metoda metaplanu
(metoda mająca na celu
stworzenie graficznej
skrótowej formy
kluczowych celów oraz
działań). Praca na
sytuacjach wziętych z
życia.

Skuteczny plan oparty na
działaniu, jasno
sprecyzowane cele.

Praca w parach, mniejszych i
większych grupach. Praca
indywidualna - autorefleksja
na temat własnych mocnych
stron i ograniczeń.

Inteligencja emocjonalna. Ankiety i kwestionariusze.
Umiejętności
Analiza SWOT (DAFO)
intrapersonalne i
interpersonalne.
Nowa teoria zarządzania
poprzez emocje.

Praca w parach, mniejszych i
większych grupach.

Inteligencja emocjonalna.
Umiejętności
intrapersonalne i
interpersonalne.
Nowa teoria zarządzania
poprzez emocje.

Praca w parach, mniejszych i
większych grupach.

Zasoby i metody
Dynamika ruchu i oddechu.
nuetralizowania,
modulowania i zmiany
emocji.
Podstawowe emocje.
Dynamika ruchu i oddechu.
Sposoby obserwacji.
Metoda feedback
Język ciała. Komunikacja
werbalna i niewerbalna.

Zasoby i metody
nuetralizowania,
modulowania i zmiany
emocji.
Podstawowe emocje.
Sposoby obserwacji.
Język ciała. Komunikacja
werbalna i niewerbalna.

Obszar tematyczny szkolenia F
Zaburzenia nastroju

Trener:

1. Zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu
podstaw metody konwersacyjnej
2. Zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu
umotywowania i udzielania wsparcia oosobom
długotrwale bezrobotnym
3.
Zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu
dostępnych kroków prozdrowotnych, mających
na celu aktywizację osób długotrwale
bezrobotnych

1. Umiejętność rozpoznania ograniczeń
własnych możłiwości i realności działań
edukacyjnych
2.
Umiejętność wykorzystania i aktywowania sieci
osobistej oraz socjomedycznej klienta

4. Zaangażowanie w sieć
medycznopsychosocjologiczną jak
i osobiste więzy
społeczne osób
mogących udzielić
wsparcia osobie
dotkniętej przez chorobę
Wiedza i metody szkoleniowe
dot. aktywizacji klientów i
interesariuszy w odpowiednich
środowiskach

Wiedza w zakresie
podnoszenia umiejętności
komunikacyjnych
związanych z
samoświadomością, metoda
wywiadu z pacjentem,
rozwijania wewnętrznej
motywacji

Wiedza z zakresu dostępnych
kierunków studiów oraz analiza
danych zastanych w zakresie
ubezpieczeń zdrowotnych,
uniwersytetów, itp. Przykładowe
kalkulacje ekonomiczne oparte o
dane krajowe

Szkolenie dotyczące więzi
społecznosciowych oraz
poradnictwa medycznego i ich
wykorzystnania przez klientów
oraz sposoby na określenie
własnych ograniczeń i sytuacji
kiedy należy zaangażować
profesjonalne sieci z zewnątrz

Nauka poprzez wgląd w siebie
(samoświadomość), nauka
komunikacji i sposobów
komunikacji

Umiejętność wyszukiwania
informacji w internecie oraz
nawiązywanie kontaktu z
partnerami świadczącymi usługi z
zakresu pomocy socjologicznej i
medycznej, np. centrami
doradczymi, itp.

Koordynacja pomiędzy
instytucjami oraz
wykorzystanie środowiska
społecznościowego

psychologiczna), trening
aktywizujący i motywujący
przeprowadzony przez
trenerów

Należy stworzyć miejsce
odpowiadające
właściwościom "pokoju
socjalnego" należy
przedsięwziąć działanie,
trener musi nauczyć się
udzielania indywidualnych
porad w kontekście
holistycznym, zarządzanie
przypadkiem.

Przystąpienie do
ubezpieczenia zdrowotnego,
dyskusje, wymiana własnych
doświadczeń, wyszukiwanie
informacji dostępnych w
internecie
Nie terapia, a dokładny wywiad Zaproszenie psychologów,
z pacjentem, kontakt ze
prowadzenie dyskusji,
specjalistami/ leczenie (pomoc wywiadów, odgrywanie ról

Wykłady, wyszukiwanie
informacji dostępnych w
internecie, lista dostępnych
kierunków studiów
zajmujących się tematyką
zdrowia (analiza danych
zastanych)

Wykłady, studium przypadku, Prezentacje, odgrywanie ról,
abstrakty, skrypty, filmy, krótkie praca grupowa, wizyty w
materiały filmowe
odpowiendich centrach
zajmujacych się problemem
zaburzeń nastroju.

Terminy oznaczone kolorem zielonym znajdują się w glosariuszu
Treść ((jaka))
Metody ((jak))
Uczestnik szkolenia:
Trener:
Uczestnik szkolenia:

Wiedza z zakresu podstawowych
Podstawowa wiedza z zakresu
faktów naukowych dotyczących
chorób i symptomów
3. zaburzeń nastroju, chorób
chorobowych
psychosomatycznych oraz metod
rozpoznawania niepokojących
sygnałów płynących z naszego ciała

1. Poznanie naukowego kontekstu
długotrwałego bezrobocia oraz zniszczeń w
obszarze codziennego życia wywołanych przez
długotrwałe bezrobocie
2. Wiedza z zakresu finansowych i osobistych
kosztów ponoszonych w wyniku choroby
psychicznej.

Poznanie podłoża
1.
emocjonalnego,
2. psychicznego,
psychologicznego i
4.
biologicznego/fizycznego depresji i innych
zaburzeń nastroju

Kompetencje ((jakie))
Trener/uczestnik szkolenia

3. Jak radzić sobie z
rozpoznanym
zaburzeniem nastroju
lub depresją, bądź w
przypadku
podejrzewania zaburzeń
nastroju lub depresji.

1. Poznanie zjawiska
zaburzeń nastroju i
analiza depresji w
kontekście problemu
długotrwałego
bezrobocia i/lub braku
wykształcenia
2. Zaburzenia
psychiczne i ich wpływ
na życie człowieka
(finanse, zdrowie)

Sytuacja szkoleniowa

Obszar tematyczny szkolenia F: Zaburzenia nastroju

