OFERTA SZKOLENIOWA
warsztaty, mentoring
Fundacja posiada bogatą ofertę rodzinnych warsztatów
twórczych i artystycznych. Współpracujemy z wybitnymi
animatorami, pedagogami teatru i tańca oraz artystami o
szczególnych zdolnościach edukacyjnych. Poniżej
I KROPKA
warsztaty taneczne dla rodzin z dziećmi w wieku 4-5 lat
prowadzenie: Monika Kiwak
Od maleńkiej kropki na podłodze zacznie się przygoda z
bliskością rodziców/opiekunów i dzieci. Dokąd zaprowadzić
może nas rząd kropek? I co one mają wspólnego z tańcem?
A co się stanie, gdy kropka spotka kreskę? To będzie
zabawa! I kropka!
WSZELKIE LATAJĄCE
warsztaty ruchowo-plastyczne dla rodzin z dziećmi wieku 4-5 lat

prowadzenie: Magda Wolnicka
Mieszkańców przestworzy, podniebne stwory, kosmiczne i
zmechanizowane pojazdy przemierzające nieboskłon.
Rozruszamy się do pracy, wyskaczemy i wybawimy, a
następnie stworzymy Wszelkie Latające obiekty, które wrócą
razem z nami do domów albo wręcz pozwolą nam się do
nich przetransportować.
SZCZĘŚLIWY DOMEK
warsztaty plastyczno-relacyjne dla rodzin z dziećmi do 5 r.ż.
prowadzenie: Agnieszka Cienciała
Wspólna zabawa, tworzenie, rozmowy i wymiana emocji.

Spotkanie będzie składało się z zabaw ruchowych oraz
działania plastycznego: składania i ozdabiania
tekturowego domu. Rodzinne zespoły wspierają się i
współpracują przez cały czas trwania warsztatu.
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MENTORING
Nasi eksperci prowadzą szkolenia dla kadr kultury i
pracowników edukacji. a także szkolenia w ramach programów
ministerialnych w całej Polsce. Poniżej przykłady naszych
działań z tego obszaru.

DLA KADR KULTURY
O D KO N C E P T U D O P RO J E K T U
produkcja i promocja wydarzeń
artystycznych

(prowadzenie dr Paweł

Gałkowski)
Uczestnicy opracowują w grupach koncepcję
projektu z zakresu edukacji kulturalnej i główne
założenia związane z przygotowaniem wniosku
aplikacyjnego dla grantodawców. Szkolenie jest
okazją do poznania metodologii zarządzania
projektem. Zdobytą wiedzę uczestnicy mogą
w y ko r z ys ta ć d o t wo r ze n i a za rów n o
mikroprojektów na skalę placówki, w której
pracują, jak i do stworzenia większych
wydarzeń.
DLA EDUKATORÓW
OD INSPIRACJI DO INSCENIZACJI
(prowadzenie Alicja MorawskaRubczak)
Warsztat dla edukatorów wszystkich poziomów
kształcenia. W ramach warsztatów grupa
poznaje metody twórcze wykorzystywane przez
reżyserów i pedagogów teatru w pracy nad
spektaklem, które można kreatywnie wykorzystać
w edukacji. Warsztat stanowi również ciekawą
inspiracją do tworzenia innowacji edukacyjnych.
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SZKOLENIA Z ARTYSTAMI
Specjalizujemy się w klasach mistrzowskich oraz warsztatach
inspiracyjnych dla artystów wszystkich dziedzin. Nasi tutorzy mają na
swoim koncie m.in. master classes realizowane w Moskwie, Mińsku i
Tokio, a także warsztaty i webinaria dla środowisk twórczych
realizowane w całej Polsce oraz online.

W
LABIRYNCIE
SZTUK
PERFORMAT Y WNYC H DL A
NIEMOWLĄT

(prowadzenie Alicja MorawskaRubczak / Barbara Małecka /
Monika Kiwak)
Kursy mistrzowski dla profesjonalistów
skupiające się na różnych obszarach
praktyki artystycznej z obszaru sztuk
performatywnych dla niemowląt. Od
scenografii, poprzez choreografię po
reżyserię. To intensywne działania,
podczas których koncentrujemy się na
inspirowaniu i tworzeniu oraz budowaniu
odpowiedzialności za swoją pracę i
poznajemy specyfikę nurtu teatru dla
najnajmłodszych. Spotkania łączą w sobie
wiedzę teoretyczną z praktyką i sięgają
po nowatorskie rozwiązania z obszaru
budowania narzędzi procesów twórczych
i kreatywnych, design thinking oraz
mechanizmów zespołowych.
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