Konference pro pracovníky s dětmi 21.3. Brno

Jak získat nové pracovníky s dětmi a pomáhat jim v růstu
Program konference:
9:00 - 9:10
9:10 - 9:20
9:20 - 9:30
9:30 - 9:45

Přivítání, společné písně
Slovo povzbuzení a úvod k modlitbám
Modlitby
Hlavní přednáška Nicole Valeš:
Jak získat nové pracovníky a pomáhat jim v růstu

10:45 - 11:05 Přestávka: káva, čaj
11:05 - 12:05 1 kolo seminářů:
1. Kufr nápadů pro hry na doplnění biblické lekce
(Nicole Valeš)
2. Romské děti v besídce a dorostu
(Petr Raus)
3. Komunikace mezi rodičem a učitelem o duchovním vedení dětí
(Klára Heczková)
4. Dramatická výchova
(David Kubíček)
12:10 - 13:20

Přestávka na oběd

13:20 - 14:20 2 kolo seminářů:
1. Kufr nápadů pro hry na doplnění biblické lekce
(Nicole Valeš)
2. Romské děti v besídce a dorostu
(Petr Raus)
3. Komunikace mezi rodičem a učitelem o duchovním vedení dětí
(Klára Heczková)
4. Dramatická výchova
(David Kubíček)
14:30 - 14:40 Informace
14:40 - 14:50 Slovo místopředsedy Rady Církve bratrské Petra Rause
Modlitby ve skupinkách za děti a pracovníky s dětmi
cca 15:00

Předpokládaný závěr

Materiál pro kufr plný nápadů
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tužky
Křída
Poznámkoví papír
Lepící páska
Napínáčky
Gumičky
Vlna
Nitě
Píšťalka
Šátek na zavázání očí

–

Malé ceny: samolepky, cukroví, náramky ....

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tácky pod pivo
Kancelářské sponky
Nafukovací balonky
Zápalky
Stolní tenisové míčky
Tenisový míček
Brčka
Kolíky na prádlo
Vata
Kostky
Hrách / čočka
Noviny
Mince
Knoflíky
Perly
Guma na skákání
Lano
... Vlastní nápady ...

Předmět

Herní nápad

Vztah k biblickému
příběhu

Předmět

Herní nápad

Vztah k biblickému
příběhu

Jak můžeme získat nové spolupracovníky a povzbudit je?

Nedostatek spolupracovníků?

Kdo tě získal pro spolupráci?
Co tě motivovalo k připojení + vytrvání?

„Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale
nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.“
Antoine de Saint-Exupéry

Získávání spolupracovníků je vztahová záležitost!!!

Příklady z Bible:

I. Získat spolupracovníky
•

Povolání v Bibli

•

Modlitba - Matouš 9: 37,38.

•

"Špehové"

•

Noví spolupracovníci jsou "neopracovaný materiál" !!!

II. Učinit spolupracovníky způsobilé

•

Zkoušet a dělat chyby je povoleno!

•

Já to předvedu – ty se budeš dívat!
Uěláme to dohromady!
Uděláš to sám!

•

Zóna pohodlnosti, učení a paniky

•

Praktická pomoc: doprovázet duchovně a osobně, individuální přípravné schůze,
pracovní materiály, školení ...

III. Motivovat zaměstnance
•

Rovnováha mezi přetížením a nevyužitím

•

Tým spolupracovníků, přípravné setkání

•

Doprovázení spolupracovníků přesahuje hodinu besídky

•

Kultura uznání

•

Přísloví 14,15.16 a Matouš 20: 26-28

Petr Raus

Romské děti v besídce a v dorostu
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Konference pro pracovníky s dětmi:
„Jak získat nové pracovníky s dětmi a pomáhat jim v růstu“

1. Představení – proč o romských dětech mluvím právě já.
a. Vymezení skupiny, se kterou mám zkušenost

2. Největší překážky mezi církví a romskými dětmi
3. Jaké jsou romské děti
a. Kořeny odlišnosti
 Historie národa
 Orální komunita

b. Projevy odlišnosti
 Problémy s češtinou
 Absence některých obecných znalostí


Bázlivost

 Jiný výchovný systém


Nesamostatnost








rozhodování

Postavení dítěte v rodině
Vztah k rodičům

Ctižádost a rezignace (hry)


Absence sebevědomí jednotlivce

 Vztah k majetku
 Sex
 Hudba

4. Romové a víra
5. Jak s dětmi jednat
a. Na čem nejvíc záleží
 Jak s malými dětmi
 Jak s většími

6. Kontakt s dospělými
a.
b.
c.
d.
e.

Nutnost
Podmínky
Půjčování peněz
Půjčování věcí
Ručení za půjčky

