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Szanowni Państwo

Camp Osada

Bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie

Na Campie Osada przygotowania do pierwszego

otrzymywaniem naszego newslettera.

sezonu idą pełną parą. Wyremontowane, kolorowe

Z ogromną przyjemnością przesyłamy Państwu pierwszy jego

domki i pokoje czekają na wyposażenie.

numer. Celem powstania tej formy komunikacji jest

Powstały już: szeroka, piaszczysta plaża, boisko i

przybliżenie tego, co znają Państwo tylko z opowieści dzieci –

rozległy trawnik. Wkrótce staną namioty na zajęcia

życia campowego. Będziemy dzielić się z Państwem tematami,

z tańca, rękodzieła i upcyklingu.

które są dla nas najważniejsze, będziemy przybliżać istotne,
bieżące wydarzenia z życia firmy CHRIS, zapoznamy Państwa
z sylwetkami kierowników campów i innych ciekawych osób
kształtujących firmę. Campowicze znajdą tutaj relacje z
przygotowań do sezonu i zobaczą, jak powstają nowe elementy w tak dobrze znanych im miejscach. Będziemy
publikować tu wypowiedzi kierowników, instruktorów, wyniki badań dotyczących wpływu doświadczeń
campowych na rozwój osobowości dziecka i pokażemy, jak odpowiednio ułożony program może wpłynąć na
kształtowanie tzw. kompetencji miękkich u młodzieży. Pojawią się też artykuły dotyczące zakwaterowania, opieki
medycznej, elektroniki i innych t! ematów związanych z pobytem dzieci na campie.
Serdecznie zapraszamy do lektury newslettera i współredagowania prezentowanych w nim treści.
Z poważaniem,

Magdalena i Krzysztof Alchimowicz
1. Rozbudowa boiska trawiastego przy plaży.

Wpływ doświadczeń życia campowego na proces
edukacji i socjalizacji u dzieci
Na początku XXI wieku w Stanach Zjednoczonych
przeprowadzono na niespotykaną dotąd skalę badanie
sprawdzające wpływ życia campowego na dzieci. Badaniu
poddano 5000 rodzin, z których dzieci uczestniczyły w 80
różnych campach stowarzyszonych w American Camp
Association.
Podczas badania obserwowano zachowania dzieci tuż przed

2. Plaża

rozpoczęciem campu, tuż po jego zakończeniu oraz – po raz
trzeci – 6 miesięcy po zakończeniu campu.
Znaczny wzrost odnotowano przy wskaźnikach samooceny
uczestników, ich niezależności/samodzielności, przywództwa, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania
przyjaźni oraz w świadomości zależności i integralności ze środowiskiem naturalnym.
Badania amerykańskie potwierdzają prowadzone przez nas od lat obserwacje. Praca, jaką wykonujemy jako
organizacja, daje nam możliwość obserwowania na bieżąco rozwoju części uczestników naszych campów w
kolejnych latach. I – jak co roku – nasi młodzi campowicze zaskakują nas progresem w zakresie samodzielności,
kreatywności, konsekwencji w działaniu. Z rozmów z naszymi uczestnikami wynika, że z chęcią przenoszą
doświadczenia campowe na obszary, w których funkcjonują w trakcie roku szkolnego. Stają się ludźmi bardziej
świadomymi swoich własnych zasobów, możliwości, ale też widzą wyraźnie wartość działania zespołowego oraz
kierowania koncyliacyjnego. Stają się przez to bardziej wymagający, co stawia zarówno przed nami – opiekunami
i wychowawcami, jak i przed rodzicami nowe wyzwania, na które z ciekawością się otwieramy.

Małe dziecko na Campie – cz.1

3. Domki - rozbudowa

Z Jarosławem Gonczarenko – kierownikiem Campu
Junior – rozmawiała Agnieszka Kazimierczak, dyrektor
PR&CSR.
Agnieszka Kazimierczak: Na początku naszej rozmowy
zapytam, czy nie będzie Ci przeszkadzało, jeśli podczas
rozmowy będziemy mówili sobie po imieniu – podobnie jak w
naszych codziennych relacjach?
Jarosław Gonczarenko: Jak najbardziej – możemy mówić
sobie po imieniu.
A.K.: Bardzo dziękuję. Jarku, od kiedy pracujesz z
dziećmi?
J.G.: Z dziećmi pracuję od 2002 roku, od wakacji. Wtedy to po raz pierwszy wyjechałem z firmą CHRIS w

4. Łazienka w pawilonie głównym. Stale

charakterze wychowawcy na Camp Serwy. To była moja pierwsza praca, byłem na drugim roku studiów.

rozbudowywana galeria Campu Osada na naszej

Dowiedziałem się, że trwa właśnie rekrutacja osób na stanowiska wychowawców. Otrzymałem propozycję pracy

stronie www:

z najmłodszymi dziećmi, z grupą wiekową Junior I. Podczas roku szkolnego pracuję jako nauczyciel wychowania

http://chris.com.pl/galerie/camp-osada-

fizycznego w Bielsku-Białej.

przygotowania-do-sezonu/

A.K.: Czy był to Twój świadomy wybór, że zacząłeś pracę z najmłodszymi dziećmi?
J.G.: Nie, na pierwszym etapie mojej pracy w CHRIS-ie był to przypadek. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, z którą
grupą wiekową chciałbym pracować. Zostałem przydzielony jako wychowawca do najmłodszych dzieci, a potem
już bardziej świadomie wybierałem zawsze małe juniorki.
AK.: Skąd taki właśnie wybór?
J.G.: Najmłodsze dzieci bardzo wyraźnie odzwierciedlają swoją postawą i zachowaniem to, co otrzymują na
campie. Nie maskują swoich emocji: gdy się cieszą, to z wielkim entuzjazmem, gdy jest im smutno – smucą się
całym sobą. W grupie małych dzieci ja sam czuję się dzieckiem, dobrze mi w ich towarzystwie i świetnie się
bawię.
A.K.: Pracujesz u nas z maluchami od wielu lat, masz za sobą dziesiątki spotkań z rodzicami,
tysiące rozmów telefonicznych. Powiedz, proszę, czego rodzice boją się najbardziej, wysyłając
dzieci po raz pierwszy na samodzielny wyjazd.
J.G.: Jestem ojcem i wiem, jak to jest. Zawsze jest strach przed oddaniem swojego największego skarbu w ręce
obcych ludzi. Oczywiście rodzice znają nas ze spotkań przedwyjazdowych, przez znajomych, którzy wysyłali już z
nami swoje dzieci, czy ze strony internetowej. Rodzice boją się, że nie poradzimy sobie z ich dziećmi – a dla
każdego oznacza to coś innego: dla jednych – bo dzieci są rozbrykane, dla innych – bo są spokojne i trudno

wchodzą w relacje z innymi. Dla wszystkich bardzo ważne są kwestie bezpieczeństwa. Pierwszy samodzielny
wyjazd dziecka to także wyzwanie dla rodziców – poradzenie sobie z własnymi emocjami, doświadczenie
separacji, uczucia tęsknoty. Niejednokrotnie rodzice boją się bardziej niż ich pociechy.
Czytaj więcej...

Newsletter został wysłany do osób, które zgłosiły chęć jego otrzymywania zaznaczając tę opcję w
panelu rezerwacyjnym on-line na stronie www.chris.com.pl. Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać
tego typu wiadomości, prosimy kliknąć tutaj.
Wszelkie uwagi oraz propozycje tematów do newslettera prosimy zgłaszać mailowo:
newsletter@chris.com.pl

