Warsztaty międzykulturowe

Fundacja „Kultury Świata” jest młodą, ale prężnie rozwijającą się organizacją pozarządową. Jej
zespół stanowią osoby bardzo dobrze wykształcone (część osób łączy karierę akademicką z
działałnością w organizacji), które posiadają wiedzę i doświadczenie pobytu w wielu krajach
pozaeuropejskich, m.in. w Brazylii, Kenii, Tanzanii, Senegalu, Kamerunie, Argentynie, Kambodży, a
także w Indiach. Od początku istnienia fundacji, tj. od 2009 roku, prowadzony jest program zajęć /
warsztatów międzykulturowych, które oferowane są dla różnych organizacji / instytucji w
ramach projektów, programów lub inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych. Fundacja posiada
scenariusze zajęć i warsztatów międzykulturowych, wystawy zdjęć, plansze edukacyjne, a także
instrumenty muzyczne oraz barwne tkaniny i stroje z różnych krajów (m.in. Kamerun,
Senegal, Tanzania).
Warsztaty międzykulturowe oferowane przez Fundację „Kultury Świata” są nie tylko unikalne
pod względem treści, ale też ciekawe i atrakcyjne pod względem formy i metody pracy.
Animatorzy operują tańcem, muzyką, teatrzykiem kukiełkowym, a także różnymi technikami sztuk
plastycznych. Dzieci po każdym spotkaniu otrzymują kolorowanki, a nauczyciele materiały
metodyczne przygotowane w ramach projektów edukacyjnych realizowanych przez Fundację
„Kultury Świata”.
Możemy także zaoferować poprowadzenie zabaw mikołajkowych bądż też karnawałowych lub
festynów dla dzieci.

Prowadziliśmy warsztaty międzykulturowe w ramach, m.in.
nastepujących akcji:
- Dzien Jedności Afryki (maj 2009)
- Dzień Dziecka (czerwiec 2009)
- Święto Ulicy Ząbkowskiej (wrzesień 2009)
- Warszawa Afrykańska (listopad 2009)
- Dzień Afrykański w Przedszkolu Saint – Exupery (marzec 2010)
- Aktorzy Czytają Dzieciom (maj 2010)
Od kwietnia 2009 roku prowadzimy również warsztaty międzykulturowe w Instytucie Matki i Dziecka

w Warszawie.

Teatrzyk kukiełkowy "Bahati i Ali"

Z naszej oferty skorzystali:
Przedszkole nr 1 w Ożarowie Mazowieckim (warsztaty bębniarskie podczas imprezy mikołajkowej)
Przedszkole Przymierza Rodzin w Warszawie (teatrzyk kukiełkowy "Bahati i Ally")
Przedszkole nr 206 w Warszawie (warsztaty bębniarskie oraz teatrzyk kukiełkowy "Bahati i Ally")

Pobierz ofertę
Chcesz wiedzieć więcej napisz do nas!
Kontakt w sprawie oferty: Patrycja Zandberg, patrycja.zandberg@kulturyswiata.org

