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TOCHNTTMADRACHA-
 

Objetivo:

O mais importante neste tochnit 6 606 08 6008460470 saiamן-

conscientes da importancia e valor que eles têem, como madrichim, na

formação de seus chanichim.

2- O tagkid de Madrich não é uma questao de status, mas &

uma funçao de muita responsabilidade, e deve pegar quem possuí objetivos

claros de para que ete educa.

3- Precisa saber de que como educador precisa sempre estar

em auto-educação, em ps diomamento.

4- Analisar a atual situação da tnua, e 6000 68650646

no א-ג educacional da tnua.

5- Engim, questionar a EDUCAÇÃO como formação de indivíduos,

para determinados 408 .

Metodologia:

Para facilitar, dividi em 4 topicos:

Tecnicas de Hadracha

Educação em Geral

Educação: na Tnua

Chuguim pratáícos

Psicologia Evolutiva.

Asseguin desenvolviremos os temas.
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Tecnicas de Hadracha:
 

Não se pretende dar peotot especificas deste assunto. A propos-

ta é de que sa tecnicas sejam passadas no decorrer da machanê. Depois de

cada peota dada, se dana um toque da tecnica usada e assim eLes necebe-

nam de fgonma vivênciada que & mais valido doque gicar discornendo sobre

elas.

E importante salientar que o que precisamos 6 de conteudo, ou

seja, que esteje claro, para o madrích, qual é seu objetivo, depois dás-

to a escolha do metodo é uma busca de qual tecnica Se" “encaixa melhor com

08 seus objetivos.

Os temas à sereem tratados são:

Qualificação de vatones: Tabela
Números =12345678910
sim-nao-ambos k:
Dinrecionamento da discussao

Simulação: Atraves de um jogo grande
acontecimentos em peola

Socio-Drama

Dinâmicas

Grupo e Liderança

Conto

40040-

As tecnicas à serem passadas são estas.
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Historia da Educação (atraves de audio-visual)

- Porque Educamos

- À importância que tem o educador (madrích) na tonmação do educan-

do (chankich).

- Educação Formal [escota) X Educação Informal (tnua)

-Mente -Anatise mais global do
-IntetLecto sen humano
-Fonmação tecnica pro - -Conpo+ mente+ emoção=indivi-
644440804 p/ a socie- duo
dade - Formação

-Infgonmação

Hadracha Na Tnua
 

Hadracha na tnua e seus valores- grupo
400
socialismo
0000066006

Porque eu vou 860%27

Típos de madrichim

Stmutaçoes de situaçoes numa peotã.

- Um histhico pana se entender como de educou na tnua, nas díver-

408 600604, e chegar ao dia de hoje.

5% fr ]
- Um ptenanio geral de como anda a ínua, com propostas de mudanças


