Grupa Pedagogów Ulicy UNO z Bytomia ogłasza nabór na szkolenie „Szkoła inna
niż wszystkie”, które jest adresowane do obecnych i przyszłych wolontariuszy projektu Szkoła
Mobilna.
Projekt ten jest realizowany na podwórkach bytomskiej dzielnicy Bobrek.
Szkoła Mobilna to wyjątkowa skrzynia na czterech kółkach, która bawi, uczy, zaskakuje, kryje w sobie
wiedzę przydatną w codziennym życiu. Projekt pochodzi z Belgii i jest realizowany m.in. w: Ameryce
Południowej, Afryce, Azji, Rumunii i Grecji. W Polsce funkcjonuje na warszawskiej Pradze i
krakowskiej Nowej Hucie. Szkołę Mobilną rozstawia się w miejscach, gdzie przebywają dzieci.
Pedagodzy uliczni poprzez animację oraz działania twórcze zachęcają dzieci do zabawy oraz
nauki, wyrażania własnych emocji, poznawania norm społecznych oraz różnych ciekawych dziedzin
życia.
Grupa UNO poszukuje wolontariuszy z terenów Górnego Śląska, którzy zaangażują się w rozwój tego
wyjątkowego projektu.
Podczas szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące tematy:
·
·
·
·
·
·

kim są dzieci ulicy?
metodologia pracy street work
narzędzia pracy streetworkera
wzrost samooceny dziecka ulicy
umiejętności techniczne związane ze Szkoła Mobilną
metodologia pracy ze Szkołą Mobilną (w tym terapia kreatywna)

TERMINY SZKOLENIA:
I część teoretyczno-warsztatowa:
Streetworking w oparciu o pracę i doświadczenia Grupy Pedagogów Ulicy UNO, 21-23.03.2014 roku

II część teoretyczno-warsztatowa:
Szkoła Mobilna - Ta część szkolenia będzie prowadzona w języku angielskim (z tłumaczeniem)
przez Anna Van Hellemont (project manager, street edukator i współzałożyciel organizacji Mobile
School w Belgii), 28-30.03.2014 roku
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ZGŁOSZENIE
Termin przesyłania zgłoszeń: do 13 marca.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest odbycie minimum 20 godzin praktycznych zajęć ze Szkołą
Mobilną (w okresie od kwietnia do końca września 2014 roku). Dla studentów/uczniów mogą to być
praktyki studenckie/zawodowe).
W SZKOLENIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ TYLKO OSOBY PEŁNOLETNIE.
UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY.
Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają certyfikaty.
Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu prosimy o kontakt mailowy na adres:
natalia.czachor@cme.org.pl, podając następujące informacje:
 Imię i nazwisko
 data urodzenia
 wykonywany zawód (jeśli student/ uczeń jaki kierunek/profil)
 uzasadnienie chęci udziału w szkoleniu
Chcesz dowiedzieć się czym jest Szkoła Mobilna i jak pracujemy? Zajrzyj w poniższe linki:
http://www.youtube.com/watch?v=ep2T9x6lbV4
http://www.youtube.com/watch?v=i_JSW3msPm8
www.streetworker.blogspot.com
www.cme.org.pl
Organizator:
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Partnerzy:
Mobile School
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Miechowicach
Projekt dofinansowany przez Światową Federację Luterańską.

