
Scenariusz spotkania z pisarzem

Danielem Odija


- dla uczniów klas A -


Cel spotkania:  
- socjalizacja dzieci z klas A, a więc :
                 -    pokazanie  możliwości  spędzania  czasu  wolnego 
      ( rozbudzenie  zainteresowania literaturą )   
            -    wyrobienie  nawyku  dążenia  do  samodoskonalenia  się                                                                     
-	kształtowanie  umiejętności  interpersonalnych  
-	wzmacnianie  poczucia  własnej  wartości
-	uruchomienie  emocji  i  nauczenie  empatii
-	promowanie  zdrowego  stylu  życia
-	kształtowanie  asertywnych  postaw  w  sytuacjach  trudnych
-	promowanie  pozytywnych  postaw oraz  kształtowanie  umiejętności  prospołecznych .
- zapoznanie uczniów z twórczością pisarza Daniela Odija.

Czas i miejsce spotkania: spotkanie odbędzie się 19.05.2010 w godz.11:30 – 12:15 
w „Sali lustrzanej” SOSW w Damnicy

Faza przygotowawcza: 
1. Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym Volumin  (socjoterapeuta Danuta Hinc) 
2. Ustalenie terminu oraz sposobu finansowania spotkania (socjoterapeuta Danuta Hinc) 
3. Dogranie szczegółów organizacyjnych:  samochód-transport, poczęstunek- kawa i ciastka, wystrój sali, napisy, przygotowanie uczniów do spotkania (psycholog Sylwia Wierzchowska)

Faza zasadnicza:
Powitanie i przedstawienie gościa (psycholog Sylwia Wierzchowska):
Witam serdecznie, pragnę przedstawić naszego gościa, jest to  Pan Daniel Odija.
Pan Daniel jest pisarzem, dziennikarzem i publicystą. Obecnie pracuje w słupskim oddziale Telewizji Polskiej. Pan Daniel jest autorem powieści o ludziach zmagających się z trudnościami życiowymi. Napisał takie książki jak „Tartak”, który nominowano do nagrody Nike, a także takie pozycje literackie jak „Ulica” , „Szklana huta”, „Niech to nie będzie sen” i „Kronika umarłych”

Prowadzenie spotkania (psycholog Sylwia Wierzchowska):
- Proszę opowiedzieć nam coś więcej o sobie
- O czym są Pana książki, kim są Pana bohaterowie ?
 -Bohaterami Pana książki są często ludzie biedni, bezrobotni, bezdomni, proszę opowiedzieć dlaczego wybiera Pan tak smutne postaci ? 
- Czy zdarzyło się Panu stworzyć postać, która miała swoje odwzorowanie w rzeczywistości ? 
- Jakie cele stawia Pan sobie jako pisarz ?
- Dlaczego zajął się Pan pisaniem ?
- Jakie cechy powinien mieć według Pana pisarz ?, czy każdy może zostać pisarzem ? 
- Nad czym Pan teraz pracuje ?
- Czy uczniowie mają pytania do pana Daniela ?
Po udzieleniu odpowiedzi uczniowie mają czas na zadawanie  pytań

Chwila na autografy (psycholog Sylwia Wierzchowska):
Proszę naszego gościa o złożenie pamiątkowych autografów na książkach oraz zakładkach do książek

Zakończenie i podsumowanie spotkania (psycholog Sylwia Wierzchowska):
Nasze spotkanie zbliża się ku końcowi. Pragnę podziękować Panu Danielowi za przybycie do naszego Ośrodka. (uczniowie żegnają się z gościem i wracają do swoich klas)


                                                                                                                    Psycholog

Sylwia Wierzchowska



