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WARSZTATY KREATYWNEGO PISANIA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (9-15 lat)
OFERTA DLA SZKÓŁ, NGO, INSTYTUCJI

Loesje
Loesje [luszje] to imię młodej Holenderki, które posłużyło jako nazwa
międzynarodowej organizacji, działającej w ponad 20 krajach świata.
Działalność Loesje ma pobudzać do refleksji, a także kreatywności,
twórczego myślenia oraz aktywizmu społecznego, zwłaszcza w swoim
najbliższym otoczeniu, na poziomie lokalnym.
Charakterystycznym działaniem dla wszystkich grup Loesje są warsztaty
kreatywnego pisania.

Metoda warsztatowa
Metoda warsztatowa, opracowana przez międzynarodową organizację
Loesje i wykorzystywana przez grupę Loesje Polska, pomaga w rozwijaniu
indywidualnych umiejętności i twórczego myślenia poprzez
współdziałanie w grupie. Ukazuje, jak efektywnie wykorzystać potencjał
i wiedzę każdego z uczestników.
Zajęcia bazują na technikach twórczego pisania, a ich metodologia opiera
się na zabawie słowem.
Prosta forma sprzyja adaptacjom dla grup o różnych zainteresowaniach
i w różnym wieku. Dzięki temu można ją wykorzystywać do realizacji
rozmaitych tematycznie warsztatów, szkoleń i ćwiczeń edukacyjnych,
a także w ramach aktywności integrujących grupę.
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Oferowane formy warsztatów
1. Warsztat krótkich form - 45-60’
Zajęcia polegają na tworzeniu krótkich tekstów na bazie skojarzeń i zabawie
słowem.
Teksty powstałe podczas warsztatów nie mają charakteru haseł z plakatów
Loesje. Są humorystycznymi, krótkimi formami, będącymi głównie efektem
indywidualnej pracy uczestników, ale stworzonymi na bazie słów i skojarzeń
całej grupy. Prace uczestników stają się ich własnością.
Liczba uczestników - minimum 5 osób
Liczba moderatorów - 1 moderator dla każdej grupy do 15 osób
Koszt warsztatów - 100 zł netto/moderator
(oraz ewentualne koszty dojazdu do miejsca warsztatów)

2. Rozbudowany warsztat krótkich form – 2h
Zajęcia są rozbudowaną wersją warsztatów krótkich form.
W przeciwieństwie do krótszego warsztatu, w wersji rozbudowanej
uczestnicy tworzą kilka tekstów.
Liczba uczestników - minimum 5 osób
Liczba moderatorów - 1 moderator dla każdej grupy do 15 osób
Koszt warsztatów - 200 zł netto/moderator
(oraz ewentualne koszty dojazdu do miejsca warsztatów)
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