INSTRUKCJA WYKONANIA SZKOLENIA
Przeczytaj uważnie instrukcję, aby przejść szkolenie w najbardziej efektywny sposób.
W tabeli poniżej znajdziesz informację, ile czasu warto zarezerwować na właściwe odbycie szkolenia
oraz rekomendowaną kolejność zapoznawania się z materiałami.
ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA:

•

plik audio-video prezentacji wykonanej w programie Prezi wraz z lektorem (dostęp
czasowy)

•

materiały dydaktyczne (do ściągnięcia i wydrukowania):
•
•
•
•
•
•
•

materiał dydaktyczny nr 1 – Terminologia
materiał dydaktyczny nr 2 – Definicja wykorzystania seksualnego
materiał dydaktyczny nr 3 – Skala Johnsona i Felmedth
materiał dydaktyczny nr 4 – Zachowania normatywne i rozwojowe
materiał dydaktyczny nr 5 – Rozpoznanie dziecka wykorzystywanego seksualnie
materiał dydaktyczny nr 6 – Fazy wykorzystania seksualnego
materiał dydaktyczny nr 7 – Skutki wykorzystania seksualnego
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Materiał
film – plik audio-video
(prezentacja w
programie Prezi wraz z
lektorem)
materiały dydaktyczne
nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,7

Czas trwania
godziny szkoleniowe
1h = 45 minut

Komentarz
film trwa około 30 minut

2 godziny

Obejrzyj go po raz pierwszy, aby zapoznać się
z materiałem.
Przeczytaj uważnie materiały dydaktyczne.
6 godzin
Naucz się najważniejszych aspektów
teoretycznych.
Naucz się kolejnych kroków, aby przygotować się
do wykonania ćwiczeń w praktyce.
Wróć do materiałów i zapoznaj się z nimi jeszcze raz, aby utrwalić wiedzę.
film – plik audio-video
Obejrzyj film po raz drugi.
(prezentacja w
5 godzin
Jeśli to konieczne, zobacz go kilka razy, aby
programie Prezi wraz z
utrwalić wiedzę.
lektorem)
Zwróć uwagę na szczegóły.
materiały dydaktyczne
Wróć do materiałów dydaktycznych.
nr 1, 2,3,4, 5, 6,7
4 godziny
Sprawdź, czy posiadasz konieczne informacje.
Pogłębiaj refleksję.
PRACA WŁASNA
Zastosuj zdobytą wiedzę ze szkolenia w pracy, o ile
około 13 godzin
jest to możliwe. Przeanalizuj trzy studium
studium przypadków
przypadku.
symulacja procedur
Wyrób sobie własne zdanie na temat
udostępnionych narzędzi.
Przeprowadź rozmowy rzeczywiste lub symulacje
uwzględniające zdrową, wspierającą komunikację.
Zdiagnozuj swoje zasoby i deficyty komunikacyjne.
Nad deficytami pracuj, jeśli masz taką gotowość.
Wróć w tym czasie do materiałów szkoleniowych
(filmów, plików tekstowych), aby pogłębić
refleksję, rozwiać swoje wątpliwości.
TEST WIEDZY
10 minut
Wykonaj test wiedzy online!
Test składa się z 8 pytań!
Razem:
30 godzin
POWODZENIA!

Dziękujemy za udziału w szkoleniu!
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