CESTA eRkára - ponuka workshopov
vytvorená pre potreby OC. Ak Ťa niektorá téma zaujala a chcel by si ju priniesť do vášho OC/farnosti,
kontaktuj svojho VOC.
do 3 hodín

Ako namixovať super stretko
podľa eRkárskych hodnôt

do 3 hodín

Nie je hra ako hra

2-3 hodiny

JUST ME... (toto všetko som ja)

4 hodiny

úloha vedúceho počas hier + nové hry
O sebapoznávaní, seba-dôvere, rebríčku hodnôt a objavovaní vlastných pozitívnych vlastností

Spolupráca v tíme
Ako sa nepobiť a zrealizovať spolu s ostatnými vedúcimi fajn stretko či akúkoľvek akciu

O stretku
1 - 2,5 hodiny

Pomocou aktivít sa naučíme, ako urobiť dobré stretko, na čo netreba zabudnúť, čo treba
premyslieť vopred + prepojenie myšlienky, cieľa a aktivít na stretku

1 - 2,5 hodiny

Animátorstvo ako štýl života, uvedomiť si svoju zodpovednosť, všímavosť, čo okolo mňa druhí
potrebujú

Služba – animátorstvo
Modlitba s deťmi
1 - 2 hodiny

O tom, ako má vyzerať modlitba s deťmi, na čo klásť dôraz a čomu sa, naopak, vyhýbať. Aký
priestor, pomôcky, metodiky sú pre istý vek vhodné a aké nie. Ako deti stíšim a čo všetko im pri
modlitbe dovolím

Hranice (pravidlá) ako oporné múry
2,5 hodiny

2 hodiny

Nebudem menej obľúbený, keď stanovím hranice? Prečo by si nemohla tento krát urobiť
výnimku? Časté otázky, s ktorými bojuje každý animátor. Workshop o tom, prečo vlastne
stanovovať hranice (nielen ako pravidlá chodu stretka či tábora) vo vzťahu k deťom, prečo sú
potrebné, ako to urobiť, na čo sú dobré hranice (okrem toho, že udržiavajú poriadok).

Veľké tajomstvo motivácie
Ako správne motivovať deti, či vedúcich?

Nebeský tanec
2 hodiny

2 hodiny

Bez spoločenstva to nejde: prečo je krásne, že môžeme v eRku vytvárať spoločenstvá a prečo sú
také dôležité pri našej práci. S využitím ilustrácií zo života svätých. Možnosť zaradiť viacero
aktivít.

O vzájomnej podpore
Ako sa môžeme vo farnostiach vzájomne ako vedúci podporiť,
ak som ZOF, akú podporu odo mňa očakávajú moji vedúci. Možnosť zaradiť viacero skupinových
supervíznych aktivít.

3 hodiny

Čo je láska?

2 hodiny

Správna komunikácia medzi nami

O zodpovedných partnerských vzťahoch

Interaktívny workshop o dôležitosti komunikácie
1 – 1,5
hodiny

Spolupráca kňaza vo farnosti s vedúcimi eRka - úlohy kňaza a laika v živote farnosti
a ich dobrá spolupráca

Šírim kultúru života
ako šíriť kultúru života a pozerať sa na problémy ako narúšanie prirodzenej rodiny, umelé potraty,
klonovanie, umelé oplodnenie a podobne.

Špeciálna ponuka:
Kurz na kľúč
2 – 3 dni

Obsahuje prednášky - Kto je animátor – ideálny vedúci; Poznávam sa a dozrievam; Spolupráca
v spoločenstve; Ako namixovať super stretko; Pomocníci animátora. Je pripravený najmä pre vek
14-16r.

Workshopy
Workshopy
Robiť ťažké veci – w je inšpirovaný podľa knihy Robiť ťažké veci- učíme v ňom vhodne si
rozdeliť čas, svoje priority, spomíname čnosti starostlivosť, zodpovednosť, odvaha...

Žitie hodnôt – Svedčí Ti to

- rozobratie pomocou aktivít o dôležitosti žitia hodnôt

v dnešnom svete

25 darov pre moje deti 2 hodiny
(vytvorené
pre ÚR)

podpora pravidelnosti stretávania sa s deťmi i vedúcimi

Počúvajme ich - Cieľom je osvojiť si rešpektujúci prístup k deťom, v rámci ktorého sa na deti
pozeráme ako na jedinečné ľudské bytosti, ktoré si zaslúžia našu úctu, rešpekt a ochranu.

Čnosti vedú do veČNOSTI – biblické stretko o čnostiach pre mladých
Teambuilding - aktivity na posilnenie spolupráce
Z čoho vyžije M. Twain 2 mesiace? - workshop na tému Účinná pochvala a povzbudenie
nielen na stretku

Žime štýl Mám rád – interaktívny workshop na tému znovupoznania a osvojenia si
vonkajších princípov eRka

