Placówka Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia „Rafael”
zaprasza nauczycieli, wychowawców, katechetów oraz wszystkich zainteresowanych na kursy:

Analizy działalności sekt i nowych ruchów religijnych
W programie między innymi: prezentacja wybranych grup kultowych, typologie, metody psychomanipulacji stosowane
w sektach, sposoby pozyskiwania nowych członków przez sekty, naukowe ambicje New Age, współczesna magia.

Pedagogiki massmediów
W ramach programu poruszane będą tematy: struktura i funkcjonowanie mass mediów (telewizja, czasopisma
młodzieżowe, gry komputerowe, sondaże opinii publicznej), psychologia reklamy i psychologia sprzedaży, formy manipulacji informacją, pornografia w mass mediach, polszczyzna w mass mediach, prawo prasowe, praktyczny aspekt pracy
dziennikarza. W ramach tego kursu przewidziane są praktyczne zajęcia w pracowni komputerowej.

Umiejętności rozpoznawania i reagowania wobec problemu uzależnień
(narkomania, alkoholizm, seksoholizm, uzależnienie od mediów)

W programie między innymi: podstawowe pojęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, prezentacja ośrodków pomocy
ludziom uzależnionym, alkoholizm jako owoc kryzysu życia duchowego, duchowe i psychologiczne podstawy
uzależnień, rola rodziny, wpływ gier komputerowych na psychikę młodego człowieka, jak rozmawiać z dziećmi
o seksie, sposoby pomocy osobom uzależnionym.
• Zajęcia prowadzą osoby pracujące w ośrodkach informacji o sektach oraz doświadczeni terapeuci osób
uzależnionych, wykładowcy wyższych uczelni (PAT, UJ, inne).
• Zajęcia odbywają się w jedną sobotę miesiąca w Krakowie, od października 2003 r. do maja 2004 r.
• Organem prowadzącym kursy jest Placówka Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia „Rafael” wpisana do
rejestru Małopolskiego Kuratora Oświaty niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod numerem 20/2001.
• Warsztaty kończą się wydaniem dyplomu zgodnego ze statutem placówki.
Zachęcamy wszystkich, którzy pragnęliby pogłębić swą wiedzę w zakresie działalności sekt i nowych ruchów
religijnych, do zorganizowania we własnym miejscu pracy 12-godzinnych warsztatów

Metody psychomanipulacji w sektach
Program powstał w wyniku zapotrzebowania środowiska nauczycielskiego i pedagogicznego na informacje
dotyczące sekt, zagrożeń, jakie ze sobą niosą, i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom. Warsztaty są przeznaczone dla pedagogów, nauczycieli, katechetów, psychologów i wszystkich, którym bliskie jest dobro dziecka.
Konstrukcja programu opiera się o wiedzę psychologiczną, teologiczną i pedagogiczną.
Cele programu:
1. Zapoznanie z istniejącymi w Polsce sektami
– ich historia, doktryny, organizacja.
2. Ukazanie technik manipulacyjnych stosowanych przez sekty.
3. Wsparcie w kształtowaniu u młodzieży postawy krytycznej i asertywnej.
4. Wykształcenie umiejętności oddzielania obiektywnej informacji od warstwy
manipulacyjnej.
5. Wykształcenie umiejętności dostrzegania przejawów związania z sektą.
6. Podanie praktycznych porad, co zrobić, gdy ktoś związał się z sektą.
• Organem prowadzącym kursy jest Placówka Doskonalenia Zawodowego
Stowarzyszenia „Rafael”, wpisana do rejestru Małopolskiego Kuratora Oświaty
niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod numerem 20/2001.
• Warsztaty kończą się wydaniem zaświadczenia zgodnego ze statutem
placówki.
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