PROGRAM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
DLA EDUKATORÓW TEATRALNYCH, NAUCZYCIELI, ANIMATORÓW
PRACOWNIKÓW KADR KULTURY, WYCHOWAWCÓW, ARTYSTÓW

Program edukacji artystycznej osób dorosłych jest skierowany do osób mających doświadczenie
w prowadzeniu zajęć grupowych, które poszukują narzędzi budzących kreatywność i twórczą postawę.
Program zakłada prowadzenie systematycznej pracy warsztatowej dla stałej grupy uczestników, w cyklu
14-u, 3-godzinnych spotkań.
Celem warsztatów jest zwiększanie umiejętności pracy twórczej z grupą, poszerzanie wiedzy i zdolności
do samodzielnego projektowania oraz realizowania zajęć artystycznych, edukacyjnych, wychowawczych
w oparciu o techniki działań twórczych.
Taktyka prowadzenia zajęć opiera się na metodach aktywizujących - wykorzystujących techniki teatralne,
dramowe, improwizację oraz pracę choreograficzno - ruchową, gdzie ciało, emocje i umysł w równym
stopniu tworzą materię ucieleśnionej wiedzy.
Zajęcia prowadzone są w modelu kultury relacji i dialogu, w którym wartości wzajemnego szacunku,
akceptacji, ciekawości oraz radości z odkrywania siebie i innych są podstawą spotkania.
Uczestnicy:
Nauczą się poznawać, badać i umiejętnie kierunkować swoją artystyczną energią, by służyła im w pracy.
Poznają konkretne narzędzia z obszaru sztuk performatywnych, dramy, teatru zaangażowanego społecznie
(Teatr Forum), pedagogiki kreatywności a także zdobędzie umiejętności uruchamiania i wzmacniania
postaw twórczych, w zgodzie z dynamiką procesu grupowego.
Rozwiną umiejętności swobodnego operowania językiem sztuki, co pozwoli im na czerpanie z własnych
zasobów w sposób kreatywny, planowy i świadomy.
Doświadczą możliwości pogłębiania oraz przyglądania się procesowi pracy rozwojowej stosując metody
działań artystycznych.
Nauczą się tworzyć przestrzeń, w której jednostka i grupa odkrywa własne sposoby na opowiedzenie
o swoich potrzebach, poprawę społecznego funkcjonowania, poprzez używanie środków artystycznych.

PROWADZĄCY: IGA ZAŁĘCZNA
Animatorka, trenerka dramy, choreografka, pedagog, adeptka 4-letniego szkolenia z zakresu
Psychoterapii tańcem i ruchem. Stypendystka Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Projektu PEDAGOG/ARTYSTA/ANIMATOR Akademia Praktyk Działań Twórczych.
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Warsztaty obejmują czterech moduły działań:
PROJEKTOWANIE SYTUACJI TWÓRCZYCH
praca warsztatowa grupy roboczej prezentująca szeroki wachlarz technik i narzędzi twórczego działania.
WIEDZA W DZIAŁANIU
osoby chętne będą mogły zaprosić mnie na wybrane własne zajęcia z grupą, gdzie poprzez obserwację,
czy aktywne uczestnictwo w zajęciach, będę mogła wesprzeć prowadzących w szukaniu najlepszych
rozwiązań dla pojawiających się tematów. Owa praktyka będzie wspieraniem umiejętności wprowadzania
"wiedzy warsztatowej" w obszar praktyki własnych działań.
NA JĘZYKACH
praca nad budowaniem własnego języka opisu prowadzonych oraz "doświadczanych" działań,
pogłębianiem refleksji wokół procesu pracy, celowości i skuteczności stosowanych narzędzi,
uważności na etapy dynamiki procesu grupowego.
SCENARIUSZE
praca nad stworzeniem propozycji zajęć, których merytoryczność, funkcjonalność będzie badana
i rozwijana podczas warsztatów.

Iga Załęczna
HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Akademia Praktyk Działań Twórczych

I SESJA: 4, 5, 6 czerwca (godz. 17.00 - 20.00)
II SESJA: 2, 3, 4 lipca (godz. 17.00 - 20.00)
III SESJA: 23, 24, 25 sierpnia (godz. 17.00 - 20.00)
IV SESJA: 24, 25, 26 września (godz. 17.00 - 20.00)
V SESJA: 30, 31 października (godz. 17.00 -20.00)
MIEJSCE: Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny, ul. Dąbrowskiego 3, Milicz
ILOŚĆ MIEJSC: 15 osób /z doświadczeniem pracy z grupą/, decyduje kolejność zgłoszeń
TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 31 maja 2021 r. / ilość miejsc ograniczona
KONTAKT: zaleczna@gmail.com /temat maila: Akademia Praktyk Działań Twórczych/
KOSZT: zajęcia nieodpłatne, w ramach stypendium Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
SZCZEGÓŁY OFERTY: www.kom.edu.pl / akademia działań twórczych
Ze względu na sytuację epidemiczną zastrzegam prawo do zmiany terminów oraz ewentualność realizacji części zajęć online.
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