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Warsztaty – 12.00-15.00 (3 godz.), udział bezpłatny 

Jeśli pracujesz z grupą, prowadzisz zajęcia, warsztaty w obszarze sztuki, edukacji i/lub terapii, jeśli 

szukasz inspiracji, nowych pomysłów, jeśli chcesz się podzielić swoimi metodami pracy – zapraszamy 

na warsztaty, gdzie zaprezentujemy międzynarodową platformę edukacyjną „ARTERY” (Arteria) 

www.arteryproject.eu/platform . Na platformie zamieszczane są zdjęcia, materiały filmowe i opisy 

ciekawych, atrakcyjnych i sprawdzonych metod pracy z grupami warsztatowymi w j. angielskim z 

różnych krajów europejskich (organizacje edukacyjne, pozarządowe, ośrodki terapii zajęciowej, etc). 

Język filmów i zdjęć jest uniwersalny, więc zapraszamy!  

 

Zgłoszenia na podstawie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej: Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, 

Aleksandra Wilk, kontakt  a.wilk@wctd.wroclaw.pl, tel. 71 341 71 02, 608 432 224, www.wctd.wroclaw.pl  

Cele warsztatów: 
- Zapoznanie się z platformą ARTERY zawierającą filmy, zdjęcia i krótkie opisy sprawdzonych ćwiczeń i 

zadań z zakresu sztuki i edukacji dla różnych grup, w tym grup potrzebujących wsparcia (osoby 

niepełnosprawne, mniejszości, osoby starsze) w j. angielskim z wielu krajów europejskich. Pokażemy 

wybrane materiały z zajęć edukacyjnych i artystycznych (znajomość angielskiego nie jest konieczna) i jak 

poruszać się po platformie. 

   -  Uczestnicy poznają metody prezentacji swoich działań na platfomie. Dowiedza się, jak można 

umieszczać na niej opisy swoich działań np. scenariusze zajęć plastycznych, teatralnych, 

edukacyjnych. Zostaną omówione najlepsze sposoby opisu metod pracy/organizacji oraz dobór 

dobrych zdjęć. 

 

 Rezultaty: 
- Wymierną korzyścią będzie zapoznanie się z platformą ARTERY i korzystanie z rozwiązań i pomysłów 

instruktorów, nauczycieli i terapeutów z innych krajów.  

 - Uczestnicy nauczą się również, jak umieszczać własne materiały na platformie przedstawiające i 

promujące swoje działania i organizację w formie ścieżek edukacyjnych. Warsztaty będą 

poprowadzone w j. polskim, a osobom, które zdecydują się po warsztatach zaprezentować swoje 

metody pracy i organizację na platformie ARTERY Stowarzyszenie służy pomocą w tłumaczeniu 

tekstów na j. angielski.  

- Po zakończeniu warsztatów wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział. 

 

Platforma ARTERY powstała i jest na bieżąco rozbudowywana w ramach projektu Bielskiego 

Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki pod nazwą "ARTERIA: Sztuka-Edukacja-Terapia”, który 

znalazł się na liście przedsięwzięć wyróżnionych w konkursie Komisji Europejskiej (Multilateral 

Grundtvig Projects, edycja 2010) jako jedyny polski projekt.  

 

Nie jest potrzebne wcześniejsze przygotowanie do warsztatów ani żadne materiały. 

 


