Mit kínálunk?

A programjainkkal kapcsolatos információ
és egyeztetés:

Újvárosi Művelődési Ház
9025 Győr, Liget u. 55.
Tel.: +36-96-315-317
E-mail: ujmuvhaz@enternet.hu
Honlap: www.ujvarosiportal.hu

vagy

Németh Ervin programvezető
Tel.: +36-30-599-7179
E-mail: bencenemet@gmail.com

A programokat helybe hozva segítünk az iskolának megvalósítani azokat a nevelési feladatokat, amelyek a tanítási időben háttérbe szorulnak:





önismeret és önmegértés
a kamaszlélek gubancainak bogozása
értékek keresése és felismerése
életkorhoz igazodó filozófiai kérdések felvetése

Mindezt az irodalom, a film és a színház nyelvének megismertetésével, a különböző szövegtípusok értő „olvasásának” megtanításával tesszük.
Olyan „szövegekkel” kínáljuk meg a diákokat, amelyekkel nagy valószínűség szerint még nem találkoztak, róluk
szólnak, velük egy idős kamaszok világába vezetik el
őket.
Olyan tanulási helyzeteket teremtünk, amelyekben az
egymásra figyelésnek, a társ megértésének és a másiktól
való tanulásnak jut kitüntetett szerep.

Programunk elemei
Titokzatos szövegek nyomában
Kortárs költők „apró” szövegei által
közelebb az önmegértéshez

„Ki vagyok én? Nem mondom meg…”
Kamaszvilágok mozgóképen

Diákszínháznéző
Diákok színháza kamasz hősökkel –
a diák nézőknek

Titokzatos szövegek nyomában

„Ki vagyok én? Nem mondom meg…”

Diákszínháznéző

Kortárs irodalmi szövegekre, szövegértési feladatokra
alapozott foglalkozások a jó szövegértés, a kommunikációs készségek és az önismeret fejlesztésére.

Három klasszikus és három kortárs, kamaszhősöket ábrázoló filmhez kötött, önismereti és szövegértési feladatokat tartalmazó foglalkozás a 13-16 év közötti diákok
számára.

Hat diákszínjátszók által játszott előadást nézhetnek meg
a tanulók felvételről, majd a „tévéjátékszerű” színházi
élményt színháziszöveg-értési feladatsorok, ill. drámamunka követi, amely során a csoport továbbgondolhatja
és -játszhatja a megismert kamaszsorsokat.

Weöres Sándor, Ladik Katalin, Kányádi Sándor, Kormos
István, Tóth Krisztina, Tandori Dezső, Varró Dániel, Kiss
Judit Ágnes és mások „apró” szövegeinek feltárása; a
szövegekben föltárt élethelyzetek körüljárása viták és
szituációs játékok segítségével.

Egy-egy 3 órás alkalom a film vetítéséből és az azt követő csoportos foglalkozásból áll.

A foglalkozások időtartama 3 óra.
Keresztutak

Billy Elliot
15 órás foglalkozássorozat (5 alkalom)
A bálnalovas
A csoport létszáma 15 fő
Négyszáz csapás

Csokoládéháború

Weöres Sándor
Egysoros versek

Dal egy agyonvert fiúért
Iván gyermekkora

Gyurma
Lengőgyakorlat
Kölykök

Szemednek szegzett
lándzsák: csillagok.
Hiány teste: árnyék.
A hosszútávfutó magányossága

Csillagbölcső

