
 
 
 
Szkoła Mobilna to 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 animacje oraz działania twórcze zachęcają 
dzieci do zabawy oraz nauki,  wyrażania własnych emocji, poznawania norm społecznych 
oraz różnych dziedzin życia. 
 
Projekt realizowany jest na podwórkach dwóch bytomskich dzielnic: Bobrek i Rozbark. 
 
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 Szkołą Mobilną 

 metodologia pracy ze Szkołą Mobilną (w tym terapia kreatywna) 
 
TERMINY SZKOLENIA 
18-20.03.2016 (piątek–niedziela) – część teoretyczno-warsztatowa 
03.04.2016 (niedziela) – część praktyczna - rozpoczęcie sezonu Szkoły Mobilnej. 
 
MIEJSCE SZKOLENIA 
Budynek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej – Cisza Syjonu 
ul. Matki Ewy 1 
Bytom-Miechowice 
 
ZGŁOSZENIE 
W SZKOLENIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ TYLKO OSOBY PEŁNOLETNIE. 
SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE. 
  
Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniu, napisz na adres: barbara.posluszna@cme.org.pl 
i podaj następujące informacje: 

 imię i nazwisko 

mailto:barbara.posluszna@cme.org.pl


 data urodzenia 

 miejsce zamieszkania (miejscowość) 

 wykonywany zawód (jeśli student/uczeń to jaki kierunek/profil klasy/studiów) 

 telefon kontaktowy 

 dlaczego chcesz wciąć udział w szkoleniu? 

 skąd dowiedziałaś/-eś się o szkoleniu? 
 
Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy otrzymają certyfikaty. Warunkiem otrzymania 
certyfikatu jest aktywne uczestnictwo w minimum 10 zajęciach ze Szkołą Mobilną (w okresie 
od kwietnia do końca września 2016 roku). Studenci/uczniowie mogą w ten sposób odbyć 
praktyki studenckie/zawodowe. 
    
Orientacyjny plan szkolenia 
18.03.2016 (piątek), godz. 16.30–20.00 
19.03.2016 (sobota), godz. 10.00–18.00 
20.03.2016 (niedziela), godz. 10:00–15:30 
3.04.2016 (niedziela), godz. 12:00–16:00 
 
 
Chcesz dowiedzieć się, czym jest Szkoła Mobilna i jak pracujemy? Zajrzyj: 
Steetwork in Bytom 
Mobile School Bytom Poland 
blog Grupy Pedagogów Ulicy UNO 
 
Organizator 
Grupa Pedagogów Ulicy UNO (jednostka lokalna Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP) 
 
Partnerzy 
Mobile School 
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Miechowicach 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ep2T9x6lbV4
http://www.youtube.com/watch?v=i_JSW3msPm8
http://streetworker.blogspot.com/

