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Tolerancji
CYKL WARSZTATÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zajęcia przeprowadzane są online.
Terminy warsztatów ustalane są indywidualnie.
Istnieje możliwość dofinansowania zajęć z programu Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą.

Zapisy: warsztaty@nowyteatr.org

Sezon 2020/2021
Bieżący sezon Świetlicy poświęcamy tematowi tolerancji. Naszym
celem jest zwiększanie świadomości i podnoszenie wiedzy w zakresie
przeciwdziałania dyskryminacji, mowy nienawiści, utartym schematom
oraz stereotypom. Chcemy poprzez nasze działania kształtować postawy
i zachowania związane z szeroko pojętą tolerancją.
Zajęcia edukacyjne w Nowym Teatrze są pomyślane w zgodzie z zasadą
3R (ang. reduce, reuse, recycle) większość materiałów wykorzystanych
podczas zajęć jest z recyklingu, jest to kolejny krok, który podejmujemy
w ramach edukacji ekologicznej.

Zajęcia, które oferujemy
w najbliższym sezonie:

ZAJĘCIA TEATRALNE DLA GRUP SZKOLNYCH
Prowadzenie: Justyna Czarnota

Czas trwania: 1,5 h
Wiek 8+
Bilety: 10zł

Co słyszę, kiedy słucham?
Czasem mamy wrażenie, że w naszej wypowiedzi ktoś
słyszy coś zupełnie niezgodnego z naszymi intencjami.
Zdarza się, że jest to powód do konfliktu. Jak unikać
takich sytuacji? Jak się zachowywać, by komunikacja była
skuteczna? Zapraszam na trening uważnego słuchania.
W czasie spotkania uczestnicy dowiedzą się, na czym polega
mechanizm parafrazy i jak go skutecznie wykorzystywać
w codziennym, funkcjonowaniu.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA GRUP SZKOLNYCH
Prowadzenie: Małgorzata Wrzosek

Czas trwania: 1,5 h
Wiek 8+
Bilety: 10zł

Sztuka zaangażowana
Jaka będzie przyszłość? Jaki będzie teatr? Jaki mamy
wpływ? Jak mówić, żeby nas słyszano? Czym jest sztuka
zaangażowana? W trakcie warsztatu uczestnikom zostanie
przybliżona specyfika sztuki zaangażowanej Społecznie;
historia, formy i cechy charakterystyczne.
Techniką kolażu zrobimy plakaty z ważnymi dla nas hasłami.
Inspiracją będzie Polska Szkoła Plakatu, i nasze pomysły
na to co przyjdzie.

WARSZTATY DLA GRUP SZKOLNYCH Z ZAKRESU
PRZECIWDZIAŁANIA MOWIE NIENAWIŚCI
Prowadzenie: Anna Szary

Czas trwania: 1,5 h
Wiek 12+
Bilety: 5zł

Mówi, lubi, szanuje
Anonimowość internetowych komunikatorów i ich szeroka
dostępność sprawiły, że w sieci panuje mowa nienawiści,
zmagamy się z nowymi zjawiskami: cyberbullingu czy
trollingu. Podczas warsztatów skierowanych do młodzieży
będzie okazja do zastanowienia jaką moc mają słowa
i w razie konieczności jak się przed nimi bronić. Uczestnicy
poznają najczęstsze przyczyny hejtu, rozłożą go na czynniki
pierwsze, podadzą analizie, a wnioski zostaną przedstawione
w ciekawej plastycznie formie. Warsztaty dla grup szkolnych
z zakresu przeciwdziałania mowie nienawiści prowadzone
będą aktywizującymi metodami.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GRUP SZKOLNYCH
Prowadzenie: Justyna Czarnota
Daniel Chmielewski
Małgorzata Wrzosek

Czas trwania: 1,5 h
Wiek 12+
Bilety: 15zł (cykl)

Re–interpretacje
Zajęcia artystyczne dla 6-8 klasy szkoły podstawowej,
oparty na trzech blokach tematycznych: obraz / kolor, słowo
/ ilustracja i ruch / scena. Postaramy się wypełnić lukę
w programie szkolnym, powstałą w wyniku zmniejszenia
liczby godzin plastyki, techniki i muzyki. Warsztaty będą
uzupełnieniem podstawy programowej o pojęcia z zakresu
historii sztuki, plastyki, muzyki oraz z interpretacji i analizy
tekstu. Spróbujemy interpretacji poezji poprzez rysunek,
ruch, muzykę, ciało. Młodzież we współpracy z artystami
i twórcami pozna różne techniki analizy tekstu: od
zilustrowania, poprzez odtworzenie i odegranie na scenie.

