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Drogi Czytelniku,
Witamy w biuletynie projektu THEATRE!
W pierwszym wydaniu pragniemy
przedstawić Ci założenia i cele projektu,
jego pierwsze osiągnięcia oraz naszą
nadchodzącą działalność.
Informacje dotyczące rozwoju projektu
THEATRE są dostępne na naszej stronie:
http://leonardo-theatre.eu/
lub kanale Youtube
http://www.youtube.com/channel/
UCKjyAwOjbIbXpGNMBue5miQ
Jeśli chcesz wiedzieć więcej, nie wahaj
się skontaktować z nami telefonicznie, lub
za pośrednictwem poczty e-mail.
Z radością przekażemy Ci informacje
dotyczące działalności projektu
THEATRE.
Doceniamy również Twoje opinie.
Życzymy ciekawej lektury!
Zespół projektu THEATRE

Projekt „THEATRE”
TEATR JAKO METODYKA
WSPOMAGAJĄCA W SZKOLENIACH
ZAWODOWYCH

Projekt transferu innowacji Leonardo
da Vinci – Theatre ma na celu wprowadzenie podejścia do nauki opartego
na doświadczeniu teatralnym, jako
metody w zdobywaniu najważniejszych
umiejętności i kompetencji zawodowych pasujących do obecnych potrzeb
młodych osób uczących się (tzw.
„pokolenia cyfrowego”). Metodyka teatru
aktywizującego w nauczaniu sprzyja
zaangażowaniu w szkolenie zawodowe wśród grupy młodych osób, które
przerwały edukację lub mogą jej nie
ukończyć.
Dowiedz się więcej:
http://leonardo-theatre.eu/index.php/
project

Spotkanie początkowe, 28-29 Listopada 2013, Ferrara
Konsorcjum projektu THEATRE spotkało
się w mieście Ferrara (Włochy) w celu
przedyskutowania koncepcji projektu,
jego założeń oraz planu działań i zadań
do wykonania dla każdego z partnerów. Wspólnie zastanawiano się nad
wyzwaniami, którym trzeba sprostać
oraz najbardziej efektywnymi metodami
osiągania wyznaczonych celów.

Dowiedz się więcej o naszych Partnerach
http://leonardo-theatre.eu/index.php/
project#

Etap badawczy

Dobra praktyka i analiza porównawcza
Celem pierwszego etapu projektu THEATRE jest analiza i przygotowanie danych
środowisk, w które należy wprowadzić
dobrą praktykę, tak aby przystosować ją
do różnych warunków, potrzeb i uczestników. Aby osiągnąć ten główny cel,
wyznaczono również pośrednie zadania:
- Porównanie pomiędzy dobrą praktyką a
lokalnymi warunkami
- Porównanie innych metod i praktyk
stosowanych u partnerów i w UE
- Ustalenie wspólnych oczekiwanych
osiągnięć i rezultatów
Dowiedz się więcej na temat wyników
pracy badawczej:
http://leonardo-theatre.eu/index.php/
documents
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Dobra Praktyka

Zjawisko przerywania nauki ma swoje źródła
głównie w sferze indywidualnej. Jednak jako
proces społeczny przebiega według pewnych schematów, których zrozumienie jest
pomocne w ustaleniu podejścia do organizowania zajęć zarówno dla jednostek, jak i grup.
Zajęcia dodatkowe powinny być traktowane
jako najważniejszy czynnik zmniejszający
ryzyko spadku zaangażowania w edukację lub
wypadnięcia z systemu kształcenia zawodowego, zwłaszcza wśród młodych uczniów.
Zwiększają one motywację i wspierają proces
uczenia zarówno w wymiarze zawodowym, jak
i osobistym.
Zgodnie z tym założeniem, Centro Studi
Opera Don Calabria od wielu lat organizuje
zajęcia teatralne dla uczniów uczęszczających
na kursy zawodowe. Zajęcia są realizowane
przez grupę teatralną “Cosquillas”, w skład
której wchodzą profesjonalni nauczyciele, pedagodzy i eksperci z dziedziny
sztuki, posiadający również wieloletnie
doświadczenie w pracy z ludźmi w niekorzystnej sytuacji społecznej.
Stosując holistyczne, całościowe podejście do
osoby, metody grupy Cosquillas kładą nacisk
na wykorzystywanie prawdziwych możliwości
uczestników w celu pełnego rozwoju osobistego jednostki.
Zajęcia rozwijające umiejętności ekspresji
i komunikacji wprowadzone przez grupę
Cosquillas, przyczyniają się do znaczącego
zmniejszenia trudności emocjonalnych i
społecznych wśród uczestników.
Doświadczenie teatralne jest pozytywnie
odbierane przez uczniów, dzięki podejściu
opartemu na zabawie, które przyczynia się do
kreowania korzystnych warunków w osiąganiu
celów edukacyjnych, takich jak: rozwój osobisty, integracja społeczna; poprawa zdolności
percepcyjnych, ruchowych, poznawczych;
rozwiązywanie problemów, rozwijanie autonomii czy społecznych umiejętności komunikacyjnych.
Dowiedz się więcej:
http://leonardo-theatre.eu/index.php/project/
good-practice
Zobacz również krótki przewodnik dotyczący
dobrej praktyki:
http://leonardo-theatre.eu/index.php/documents

NADCHODZĄCA AKTYWNOŚĆ

• Spotkanie z Drugim Partnerem w Turcji
(Stambuł) 5-6 czerwca 2014r
• Określenie planów implementacji
sprzyjających transferowi dobrej praktyki
Aby uzyskać informacje o rozwoju
projektu, zobacz naszą oś czasu
http://leonardo-theatre.eu/

