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 „Letnie inspiracje - kształty, kolory, smaki”
SZKOLENIE KREATYWNY ANIMATOR V

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Fundacja „Stara Szkoła” 
zapraszają do udziału w szkoleniu „Kreatywny Animator V”.
„Kreatywny Animator” - szkolenie dla pracowników merytorycznych instytucji  
kultury i edukacji oraz bibliotek.
Miejsce: Podzamcze, gmina Ogrodzieniec, Świetlica w Podzamczu.
Termin: 18 czerwca 2021 r.
Temat:  „Letnie inspiracje - kształty, kolory, smaki”.
Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie i Fundacja „Stara Szkoła”  
przy współpracy Pracowni Plastycznej  „Manufaktura”, Firmy PRESSART, Restauracji „Stodoła”.

CELE SZKOLENIA:
• podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników instytucji 

kultury i edukacji (także pozaszkolnej) oraz bibliotek,  
ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących z dziećmi  
i młodzieżą,

• integracja zawodowa środowiska instruktorów, animatorów, 
artystów, menadżerów i pracowników placówek kulturalno - 
edukacyjnych w regionie,

• zwiększenie dostępności do ciekawej oferty zajęć z różnych 
dziedzin kultury,

• poznawanie nowych dziedzin i sposobów aktywizowania dzieci  
i młodzieży,

• rozwijanie zainteresowań nie tylko zawodowych, lecz także pasji 
i zainteresowań artystycznych osób będących pracownikami 
instytucji kultury,

• doskonalenie technik i umiejętności manualnych i tzw. 
„animacyjnych”,

• inspirowanie do działań artystycznych, animacyjnych  
i aktywizujących,

• kształtowanie otwartych postaw twórczych, umożliwianie 
konfrontacji umiejętności i potencjału uczestników szkolenia, 
wymiana doświadczeń zawodowych uczestników,

• inicjowanie współpracy między instytucjami i podmiotami 
związanymi z kulturą,

• promowanie lokalnych tradycji rękodzielniczych,
• promowanie wolontariatu.
Zakładamy, że praktyczne umiejętności nabyte podczas szkolenia 
pozwolą Państwu ciekawie, efektywnie i niedrogo zaplanować, 
zorganizować i przeprowadzić różne formy zajęć dla dzieci  
i młodzieży w Waszych placówkach. 
Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Kreatywny Animator V”  
w bardzo ciekawym i malowniczym miejscu Jury Krakowsko-
Częstochowskiej – w Ogrodzieńcu.

PLAN SZKOLENIA:
18 czerwca - piątek Świetlica w Podzamczu, ul. Zamkowa

930-1000 Rozpoczęcie szkolenia i poczestunek

1000-1130 „Kwiaty i dekoracje z masy cukrowej” - warsztaty 
kreatywne z elementami warsztatów kulinarnych, prowadzenie 
Małgorzata Bylinowicz (Fundacja „Stara Szkoła”)

1200-1400 „Warsztaty Repujado” -  warsztaty plastyczne, prowadzenie 
Małgorzata Chebel (ROK Częstochowa)

1400-1500 Przerwa obiadowa (Restauracja „Stodoła”)

1500-1630 „Kwiaty i motyle” - warsztaty kreatywne z elementami 
edukacji ekologicznej, prowadzenie Dorota Supkowska (Pracownia 
Plastyczna „Manufaktura”)

1630-1800 „Karmniki” warsztaty majsterkowania z elementami 
edukacji ekologicznej , prowadzenie Wojciech Jagielski (Fundacja 
„Stara Szkoła”)

1800 - Zakończenie szkolenia

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany harmonogramu 
szkolenia. Istnieje możliwość dodatkowych konsultacji  
merytorycznych z instruktorem prowadzącym zajęcia plastyczne. 

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi – 260 zł brutto. 
Cena szkolenia zawiera: 1-dniowy pobyt uczestnika: 
wyżywienie, materiały szkoleniowe,  i plastyczne, instruktaż, 
certyfikat ukończenia szkolenia. 

Zapisów na szkolenie prosimy dokonywać 
do 14 czerwca 2021 r., ilość miejsc ograniczona.

Wpłaty za szkolenie przyjmujemy do 15 czerwca 2021 r.
nr konta w ING Bank Śląski:
23 1050 1142 1000 0005 0162 3847

Kontakt, informacje i zapisy: 
Małgorzata Chebel (ROK Częstochowa) tel: +48 607 299 171
Dorota Supkowska (Fundacja „Stara Szkoła”)
tel.: +48 507 292 792
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