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Zaproszenie na warsztaty dla klas 7 i 8 – Antropologia zmiany
Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu m.st. Warszawa
do udziału w warsztatach Antropologia zmiany. Warsztaty Antropologia zmiany to zajęcia przygotowane z myślą o
wsparciu uczniów klas siódmych i ósmych w obliczu reformy edukacji. Spotkanie ma na celu wsparcie uczniów,
poprzez rozszerzenie ich wiedzy na temat zmiany rozumianej jako zjawisko stanowiące część kultury i procesów
społecznych.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w ramach projektu „Edukuj z antropologią!”. Projekt współfinansuje m.st.
Warszawa. Zajęcia trwają 2 godziny lekcyjne (z przerwą) i odbywają się w szkole.

Warsztaty prowadzone są przez zespół Stowarzyszenia – etnologów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i
młodzieżą.

Opis zajęć dla uczniów:

Siódmoklasisto, ósmoklasisto, jednak nie jesteś gimnazjalistą – jak się czujesz z taką zmianą? Jeśli jest to dla Ciebie
choć trochę trudne, niepokojące i próbujesz zrozumieć i odnaleźć się w nowej sytuacji albo jesteś wśród tych, dla
których zmiana to ciekawe i intrygujące zjawisko – zapraszamy na zajęcia, na których porozmawiamy o różnych
znaczeniach słowa zmiana. Przede wszystkim zastanowimy się, czym jest zmiana w kulturze, a także czym jest sama
kultura. Rozmawiając o zmianie, zastanowimy się też, czy każdy z nas może być bohaterem. Zapraszamy!

Zespół Stowarzyszenia “Pracownia Etnograficzna”
Warsztaty odbywają się w ramach projektu Edukuj z antropologią! realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia
Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Zgłoszenia na warsztaty

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo pod adresem: j.szymanska@etnograficzna.pl lub j.koscianska@etnograficzna.pl
Warsztaty trwają 2 godziny lekcyjne.
W zgłoszeniu prosimy podać nazwę i adres szkoły, dane kontaktowe do osoby zgłaszającej, liczbę zgłaszanych klas
siódmych i ósmych, a także propozycje terminów zajęć.
Zajęcia realizujemy do końca 2018 roku. Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć, na poszczególne spotkania
zapraszamy tylko jedną klasę – prosimy o niełączenie grup.
W razie pytań prosimy pisać pod podany wyżej adres e-mail lub dzwonić pod numer: 509 067 353 lub 501 024 396.
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