VI ERBJUDER
Tillsammans i 10 veckor
10 x 45 min i 10 veckor
Workshopen riktar sig till årskurs 1-2 men kan anpassas till alla åldrar

Målsättningen är att förbättra sammanhållningen i gruppen
genom att utveckla elevernas förmågor i kommunikation och
samarbete såväl individuellt som i grupp. Genom lek och olika
dramaövningar får eleverna praktiskt öva sig på att
kommunicera och samarbeta och skapar på så vis en starkare
gemenskap.
Syftet är att skapa en längre kontinuitet i det
dramapedagogiska samarbetet. Dramapedagogerna besöker
klasserna en gång i veckan (45 min) i 10 veckors tid. Mellan
gångerna kan klassen också på egen hand utföra de olika
övningarna.

Skapa

DIALOG
ETT DRAMAPEDAGOGISKT KOLLEKTIV
Dialog är en resurscenter som består av professionella
utbildade dramapedagoger med flera års erfarenhet av drama
och teater.
Vi erbjuder dramapedagogisk upplevelse och
erfarenhetsbaserad verksamhet som riktar sig till människor i
alla åldrar.
Drama är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform som
bygger på lustfyllt lärande. Drama går mycket enkelt att
integrera med olika ämnen, men kan också undervisas som
sådant.
Genom att ta del av dramapedagogisk verksamhet utvecklas
individens:
-

Sociala och emotionella intelligens
Kommunikativa förmåga
Kognitiva funktioner
Estetiska kompetens

10 x 45 min
Workshopen riktar sig till årskurs 3-4

Workshopen ger eleverna verktygen att utveckla det muntliga
berättandet. Hur skapar man en intressant historia och hur får
man intresserade lyssnare.
Genom konkreta och kreativa övningar handleds eleverna till
hur man kan skapa och berätta historier på olika sätt.
Tyngdpunkten ligger på det kollektiva och det kreativa
berättandet, men workshopen tar även fasta på det verbala
uttrycket och kroppsspråk.

Lita och lek tillsammans
10 x 45 min
Workshopen riktar sig till årskurs 1-6

Målsättningen med denna workshop är att förbättra
samarbetet i gruppen genom roliga och utvecklande övningar.
Workshopen motsvarar Tillsammans i 10 veckor men hålls
under en intensivare period. I workshopen arbetar vi bland
annat med tillits-, koncentrations- och samarbetsövningar. Vi
tränar också på att kreativt bejaka varandras ideér.

Skapa skriva spela

10 x 45 min
Workshopen riktar sig till årskurs 3-6

Behöver ni hjälp med att skapa en föreställning t.ex. till juleller vårfest?
Tillsammans med eleverna skapar vi en ca. 15 minuters
föreställning utifrån deras egna ideér. Materialet skapas
genom diskussion och improvisation med gruppen. Vi
sammanställer manus och repeterar med gruppen.

Workshop i Akrobatik/Cirkus
10 x 45 min
Workshopen kan anpassas till alla årskurser

Vi erbjuder olika workshoppar i akrobatik och cirkus. Genom
att arbeta fysiskt utvecklas elevernas kroppsmedvetenhet,
kommunikation och koncentration.
Workshopen erbjuder träning i akrobatiska grundrörelser,
jonglering och parakrobatik, (pyramider)

Våga lita och luta
10 x 45 min
workshopen riktar sig till årskurs 5-6

Målsättningen med workshopen är att lära eleverna olika par
akrobatiska rörelser och pyramider, genom att fokusera på
såväl kroppsmedvetenhet som kommunikation och
samarbete.
Vi jobbar lugnt och metodiskt i par och grupp med
rörelserna/övningarna. Eleverna lär sig att ta ansvar för sig
själva och varandra genom att lyssna, lita och samarbeta.

Utmana oss
Vi kan också skräddarsy workshopar enligt era önskemål.

Pris

Dramapedagog
Anna är dramainstruktör med inrikting fysisk teater från
yrkeshögskolan Novia och är behörig specialyrkeslärare.
Anna har aktivt jobbat med teater och drama i skolor och
inom det fria bildningsväsendet.
För Anna är det viktigt att eleverna genom teatern får vara
kreativa och hitta en trygghet i både sitt uttryck och i sig
själva.

Alla workshopar i den här broschyren kostar 500 € (10
lektioner á 50 €) och är utformade för att passa inom ramen
för Svenska kulturfondens fortlöpande stipendium Kultur i
skolan.
I mån av möjlighet deltar både Anna och Lotta i
workshoparna.
Eventuella rese- och logikostnader tillkommer.

Lotta Ventus
Dramapedagog

Lotta är dramainstruktör med inriktning fysisk teater från
yrkeshögskolan Novia och avlägger som bäst studierna som
ger lärarbehörighet för andra stadiet.
Lotta har i flera år jobbat som gästande dramalärare i skolor
i hela Svenskfinland och inom Vasa stads grundläggande
konstundervisning.
Förutom att Lotta gästat många olika skolor och klasser har
hon också en inblick i dagens skola tack vare sin tvååriga
arbetserfarenhet som skolgångsbiträde.

Lotta

Anna
Kontaktuppgifter
040 5797 818 (Anna)
050 439 4703 (Lotta)
www.dramadialog.com
dramadialog@gmail.com
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