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Katarzyna Szlęzak
Konspekt zajęć z „Profesjonalny trener”
1. Temat: Szkoła Dialogu - porozumienie bez barier
2. Czas trwania – 15 minut
3. Cele szczegółowe:
Wiedza:
•

uczestnik wie co to jest Forum Dialogu Między Narodami i jakie są jego założenia

•

uczestnik wie na czym polega projekt „Szkoła Dialogu”

•

uczestnik zna podstawowe zagadnienia dotyczące kultury i tradycji żydowskiej

Umiejętności:
•

uczestnik potrafi opisać podstawowe zagadnienia dotyczące kultury i tradycji
żydowskiej

Postawy:
•

kształtowanie postawy tolerancji

4. Metody: miniwykład, pytania kierowane do uczestników szkolenia, ćwiczenie
przedmiotowe
5. Środki : komputer, rzutnik multimedialny, quiz
PRZEBIEG
1. Powitanie uczestników szkolenia.
Przedstawienie się prowadzącego.
Przedstawienie tematyki szkolenia i celów.

czas

UWAGI

2 min

Cel: prezentacja projektu Szkoła Dialogu oraz udzielenie informacji dotyczących
podstawowych zagadnień z kultury żydowskiej.
2. Ćwiczenie: praca indywidualna.
Uczestniczy otrzymują quiz dotyczący kultury żydowskiej. Udzielają odpowiedzi
na pytania oraz sami formułują jedno pytanie kończące quiz. Omówienie pytań
przez prowadzącego.
Omówienie quizu wspólnie z uczestnikami. Prezentacja pytania przygotowanego
samodzielnie przez uczestników.
Podsumowanie ćwiczenia - wiedzy uczestników na temat tradycji i kultury
narodu żydowskiego.

6 min Quiz dla
każdego z
uczestników
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3. Miniwykład: przedstawienie informacji dotyczących Forum Dialogu Między
Narodami oraz projektu „Szkoła Dialogu” (cele fundacji oraz projektu „Szkoła
Dialogu”)
Pytania kierowane do uczestników (Czy warto uczestniczyć w takim projekcie?
Co zyskają uczniowie? Czy będą zainteresowani historią Żydów swojej
miejscowości? Co zyska szkoła poprzez realizacje tego programu?)

6 min Prezentacja
PowerPoint

4. Podsumowanie szkolenia.
Podziękowanie i pożegnanie uczestników.

1 min
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