„
ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ”

Бездействието на нашето поколение обрича бъдещето на
безправие! Колкото по-рано децата научат, че раждайки се
Човек, всеки от нас има равни права, но и отговорности към
опазването им, независимо от своя произход и особености,
толкова по-естествена ще бъде толерантността им към
различията и способността за съвместна градивна работа и
единство в борбата за защита на тези права. Ако утрешните
родители днес осмислят значимостта на този дълг - промяната
вече е започната! И нека в нея да се включат колкото може
по-голям брой учители на тези бъдещи родители!

Проектът „В ЗАЩИТА НА НАШИТЕ ПРАВА” се финансира в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България по Финансовия механизъм. Цялата отговорност за съдържанието на документа
се носи театър „Цвете” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България

www.ngogrants.bg

Уважаеми колеги педагози,
Екипът на Театър „Цвете” и Балканска агенция Ви канят да се
включите в първото събитие по проекта „В защита на нашите
права” на 02.04.2015 г. от 10.30 до 16.30 час в Центъра за подготовка
на ученици за олимпиади – гр.София, бул. „Драган Цанков” 21А,
срещу „Интерпред”, зад високите дипломатически блокове. На
срещата ще имате възможност да се запознаете с идеите ни и да
прецените дали да станете част от неговото изпълнение.

Предвиждаме тренинг на 50 педагози за прилагането на тези
техники – по трима от 16 софийски училища през септември 2015.
Ще подготвим съвместно 3 урока по 80 минути, които ще Ви
помогнем да проведете в периода октомври 2015 – март 2016.
Обогатявайки с нови арт техники педагогическия си „арсенал”, Вие
ще можете да съдействате за овладяване на възникнало
напрежение или спор сред свои възпитаници, да ги опознаете
по-добре и да имате шанса да им помогнете по-ефикасно.
Намерение за участие в срещата, моля, обявете, като изпратите
име и училището на имейл theatre_tsvete@abv.bg

0886319605 - Цвете Янева
e-mail: theatre_tsvete@abv.bg
www.theatretsvete.eu

ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ”

В защита на нашите права

Целта на проекта е да се разработи обучителна програма за
ученици от среден училищен курс за запознаване чрез драма и
театър техники с Европейската Конвенция за правата на човека.
Емоционалното включване в обследван казус, каквото арт
техниките провокират, предизвиква емпатия с човека, чиито права
са накърнени. Младите хора се мотивират наистина да го разрешат
и се обучават за активно участие в социалния живот.
Ограничаването на расизма, ксенофобията и словото на омразата
се превръща в естествен резултат.

