Model Krzyżowa:
Teatr i ruch
Międzynarodowy trening z zakresu edukacji włączającej i pedagogiki
teatralnej
Wdrażanie i realizacja inkluzyjnych projektów oraz włączanie młodzieży z mniejszymi
szansami do międzynarodowych wymian jest istotnym celem edukacji pozaformalnej.
Stowarzyszenie Kreisau-Initiative wraz z międzynarodową siecią partnerów już od
ponad dziesięciu lat działa w obszarze międzynarodowej pedagogiki włączającej.
Realizując różnorodne projekty w tym zakresie umożliwia coraz większej liczbie młodych
osób uczestnictwo w pozaszkolnych ofertach edukacyjnych, rozpowszechniając tym
samym ideę inkluzji.
Aby zagwarantować wysoką jakość oraz rozwój i rozpowszechnianie innowacyjnych
metod w obszarze międzynarodowej pedagogiki włączającej, wraz z siecią partnerów
Stowarzyszenie Kreisau-Initative organizuje regularne, międzynarodowe szkolenia i
warsztaty dla trenerów, pedagogów i multiplikatorów oraz osób zainteresowanych
pedagogiką włączającą z różnych krajów.
Cykl treningów „MODEL KRZYŻOWA“ ma na celu dzielenie się doświadczeniami w
międzynarodowej edukacji włączającej oraz tworzenie przestrzeni do wymiany i
wzajemnego uczenia się. Istotne dla organizatorów jest rozpowszechnianie idei
kształcenia inkluzyjnego, przekazywanie kompetencji metodycznych, jak również
inicjowanie nowych projektów w zakresie pedagogiki włączającej.
Sześciodniowe szkolenie „MODEL KRZYŻOWA: TEATR“ poświęcone jest głównie pedagogice
teatralnej jako metodzie dobrze sprawdzającej się w międzynarodowych, inkluzyjnych
programach kształceniowych. Przedstawiciele i twórcy grupy teatralnej Jubilo z
Wrocławia (http://jubiloproject.com/pl/) w ramach kilkudniowych warsztatów podzielą
się swoim rozległym doświadczeniem z wykorzystania teatru, ruchu i muzyki w pracy
inkluzyjnej. Poprzez praktyczne ćwiczenia, uczestnicy otrzymają wgląd w zróżnicowaną
metodykę pedagogiki ruchowo-teatralnej. Poprzez aktywne uczestnictwo zdobędą
nowe kompetencje metodyczne, a także dyskutować będą nad możliwościami
wykorzystania poznanych metod we własnej pracy.
Program ramowy treningu ma na celu rozpowszechnienie metod i KONCEPCJI
MIĘDZYNARODOWEJ, INKLUZYJNEJ PRACY EDUKACYJNEJ. Poza wspólną dyskusją na temat wizji
edukacji włączającej, przedstawione, przetestowane i ocenione zostaną metody i
sposoby konstruowania międzynarodowych projektów włączających.
Planowane jest ponadto stworzenie odpowiedniej przestrzeni do wymiany i
NAWIĄZYWANIA
KONTAKTÓW
pomiędzy uczestnikami treningu, dzielenia się
doświadczeniami oraz pomysłami, jak również rozwoju nowych projektów.
Jednocześnie celem treningu jest spotkanie na międzynarodowym poziomie osób
zajmujących się edukacją formalną i pozaformalną oraz pracowników młodzieżowych,
aby w ten sposób, jak najszersze grono zainteresowanych mogło poznać i
rozpowszechniać idei inkluzji.

ZGŁOSZENIE ONLINE TUTAJ!
Kontakt i dalsze informacje:
Elli Kosek I kosek@kreisau.de I Tel 0049 30 53 83 63 65 I www.kreisau.de

Szczegóły projektu
UCZESTNICY
Trening skierowany jest do pracowników
młodzieżowych (między)narodowej wymiany
młodzieży,
nauczycieli,
pedagogów
specjalnych oraz osób zainteresowanych
inkluzją społeczną z Polski, Niemiec, Czech i
Rumunii.
TERMIN
01-06.05.2017
MIEJSCE
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w
Krzyżowej (www.krzyzowa.org.pl)
KOSZT
0płata za uczestnictwo: 50,00 €
Zniżka: 30,00 € (studenci, osoby uczące się,
osoby bezrobotne oraz wg indywidualnych
ustaleń)
Opłata pokrywa koszty zakwaterowania w
pokojach dwuosobowych, wyżywienie,
program oraz materiały edukacyjne.
Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia
prosimy o dokonanie opłaty za uczestnictwo
na konto:
Kreisau- Initiative e.V.
DE78 4306 0967 1163 9512 05
BIC GENODEM1GLS
KOSZTY PODRÓŻY
Zwrot kosztów maksymalnie do kwoty 180 €.
Zwrot kosztów podróży możliwy jest jedynie
w przypadku, gdy miejsce zamieszkania
oddalone jest więcej niż 100km od miejsca, w
którym odbywa się projekt.
Zwrot nastąpi po zakończeniu treningu na
podstawie oryginalnych biletów.
W przypadku potrzeby wsparcia w
planowaniu podróży, prosimy o kontakt pod
adresem: kosek@kreisau.de
JĘZYK
Program tłumaczony będzie na wszystkie
języki spotkania.
PARTNERZY PROJEKTU
Fundacja Krzyżowa (PL)
Jubilo Project (PL)
Jedlicka Ustav (CZ)
Orasul Siret (RO)
FINANSOWANIE
Projekt jest sfinansowany ze środków
programu UE Erasmus +.oraz z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży

M o d e l K r z yż o wa : T e a t r
01 – 06.05.2017
PONIEDZIAŁEK , 01.05.2017
do 15.00

Przyjazd

16.00-18.00

Powitanie
- Przedstawienie programu
- Oczekiwania uczestników
- Poznanie się uczestników

18.30

Kolacja

19.30

Zapoznanie się i prezentacja własnych obszarów pracy

08.00 – 09.00

Śniadanie

09.30 – 10.00

DZIEŃ DOBRY!

WTOREK, 02.05.2017

10.00 – 13.00
13.00

Runda poranna i przedstawienie programu dnia
Wprowadzenie
Inkluzja w międzynarodowej wymianie młodzieży – definicja pojęcia
Obiad

15.00 – 18.30

Międzynarodowe spotkania młodzieży inkluzyjnie
Metody inkluzyjnych formatów spotkań

18.30

Kolacja

19.30

Kreisau / Krzyżowa
Miejsce historii i spotkania

ŚRODA , 03.05.2017
08.00 – 09.00

Śniadanie

09.00 – 09.30

DZIEŃ DOBRY!

09.30 – 13.00

Runda poranna i przedstawienie programu dnia
Warsztat wprowadzający
Projekt Jubilo: teatr jako artystyczna interwencja przeciwko wykluczeniu społecznemu
Prowadzenie: Jubilo

13.00

Obiad

15.00 – 18.00

Warsztat część 1
Pedagogika teatralna
Prowadzenie: Jubilo

18.30

Kolacja

19.30

Opcjonalnie: Good Practice
„Dobre praktyki“ – relacje z własnej pracy: filmy, zdjęcia, krótkie historie

CZWARTEK, 04.05.2017
08.00 – 09.00

Śniadanie

09.00 – 09.30

DZIEŃ DOBRY!
Runda poranna i przedstawienie programu dnia

09.30 – 13.00

13.00
15.00 – 18.30

Warsztat część 2
Pedagogika teatralna
Prowadzenie: Jubilo
Obiad
Warsztat część 3
Pedagogika teatralna
Prowadzenie: Jubilo

18.30

Kolacja

19.30

Wolny wieczór

PIĄTEK , 05.05.2017
08.00 – 09.00

Śniadanie

09.00 – 09.30

DZIEŃ DOBRY!
Runda poranna i przedstawienie programu dnia

09.30 – 12.00

Warsztat część 4
Prowadzenie: Jubilo

12.00 – 13.00

Ewaluacja warsztatów
Projekt Jubilo: teatr jako artystyczna interwencja przeciwko wykluczeniu społecznemu

13.00

Obiad

15.00 – 18.00

Mini-Open Space
Dzielimy się własnymi umiejętnościami i doświadczeniem

18.00 - 19.00

Ewaluacja treningu

19.00

Kolacja

20.00

Wieczór pożegnalny

08.00 – 09.00

Śniadanie

09.00

Wyjazd

SOBOTA , 06.05.2017

Koordynacja projektu/ Projektkoordination:
Elli Kosek, Kreisau-Initiative e.V.
Agnieszka Ćwieląg, niezależna trenerka

Prowadzenie warsztatów:
Agnieszka Bresler, Diego Pileggi
http://jubiloproject.com/pl/

Projekt sfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus +

