
Załącznik nr 3 do regulaminu programu Lato w Teatrze 

 

SZKOŁA PEDAGOGÓW TEATRU  

 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza pracowników teatrów do 

poszerzenia swoich kompetencji i zdobycia nowych umiejętności.  

Szkoła Pedagogów Teatru to 9 spotkań warsztatowych, zaplanowanych na dwa dni pracy: 

w trybie: piątek w godz. 15.00-19.00 oraz sobota w godz. 10.00-18.00. Każde spotkanie 

prowadzone jest przez innego specjalistę. 

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby, które już brały udział w programie Lato w 

Teatrze jako prowadzący warsztaty albo koordynatorzy oraz osoby, które zamierzają 

złożyć wniosek w roku 2013. 

 

Zapisy wraz z terminem zgłoszenia będą każdorazowo ogłaszane na www.e-

teatr.pl w dziale „Ogłoszenia”. O udziale w warsztatach decyduje kolejność 

zgłoszeń.  

Koszt udziału w warsztacie: 150 zł/os. 

Koszt udziału w całym kursie: 1 000 zł/os. 

 

Program Szkoły Pedagogów Teatru: 

 

1. Pedagogika teatralna wg Jana Dormana – metody kreatywnej pracy z 

dziećmi i młodzieżą / prowadzenie: Ewa Tomaszewska (Uniwersytet Śląski, 

Katedra Edukacji Kulturalnej) (4h), Iwona Dowsilas (Fundacja im. Jana Dormana) 

(8h) / 8-9 lutego 2013 

2. Psychologia dzieci i młodzieży – co warto wiedzieć, zanim zacznę działać 

teatralnie. / prowadzenie: Anna Brzezińska / 8-9 marca 2013 

3. Wzmocnij w sobie lidera! Warsztat wspierający kompetencje liderskie 

edukatorów / prowadzenie:  Szkoła Liderów / 5-6 kwietnia 2013  

4. Warsztat reżyserującego pedagoga teatru – jak w pracy artystycznej 

uwzględniać potrzeby uczestników-amatorów? / prowadzenie: Justyna 

Sobczyk (Instytut Teatralny) / 17-18 maja 2013 

5. Ewaluacja w zespole artystycznym. Tworzenie przestrzeni współpracy. / 

prowadzenie: Konrad Sobczyk (Mediatorzy.pl) / 7-8 czerwca 2013 

6. System 9 punktów: choreografia grupowa. Wykorzystanie geometrii w 

przestrzeni sceny, ruchu indywidualnego i grupowego w pracy z grupami 

początkującymi. / prowadzenie: Iwona Wojnicka (choreografka) / 26/27/28 

sierpnia 2013. 

7. Diagnoza potrzeb edukacyjnych instytucji (ze szczególnym 

uwzględnieniem potencjału teatru) oraz budowanie strategii działań w 

partnerstwie ze szkołami / prowadzenie: Szkoła Liderów / Karolina Pluta 

(Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „ę”) , Magdalena Szpak (Instytut Teatralny) / 

6-7 września 2013 

8. Język projektu – myślenie projektem: jak wypełniać wnioski / prowadzenie: 

Magda Kubecka (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) / 4-5 

października 2013 

9. Projektowanie warsztatów do przedstawień teatralnych / prowadzenie: 

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru / 29-30 listopada 2013. 
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