Конференция
Къде: Сградата на Фондация Пловдив 2019
THE WAREHOUSE - ул. Екзарх Йосиф 16, Пловдив
Кога: вторник - 29 октомври 2019г.

"ПРЕВРЪЩАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
В ДВИГАТЕЛИ НА ПРОМЯНАТА
ЧРЕЗ КУЛТУРНО И ВЗАИМНО ОБУЧЕНИЕ"
9:00 – 9:30
Регистрация

10:00 - 11:30
Представление на Nafsi Africa Acrobats

9:30 – 10:00
За добре дошли - приветствия и
представяне на целите на конференцията
Фасилитатор Ненко Манолов
- Донка Щилянова - началник отдел
"Образование", Община Пловдив – дейности и
проекти на Община Пловдив, свързани с
целите за устойчиво развитие (SDGs) и
културната сфера; мотивация на Община
Пловдив да бъде част от проект
СULPEER4Change
- Ulla Theisling & Antonia Vogelgsang – Градска
управа Кьолн / Institut equalita - Културата в
целите за устойчиво развитие,
CULPEER4Change
- Магдалена Топузова и Ненко Манолов гледната точка на активни млади хора относно
културното и взаимно обучение и
климатичните промени

Гостуващата група от Кения ще запознае
аудиторията с условията в бедните квартали
на Найроби и въздействието на
климатичните промени върху техния дом най-тежко засегнатия район в Кения.
Интервю след представлението / уъркшопа.

11:30 – 12:00
LOSE YOURSIN
Кафе пауза

12:00 – 13:30

Pay attention to your reactions, feelings,

Групова работа – Как да постигнем добри
обучителни практики относно целите за
устойчиво развитие в сферата на
образованието?

13:30 - 14:30
ПАУЗА ЗА ОБЯД
14:30 – 16:20 - УЪРКШОПИ
Паралелни уъркшопи:
Обучителен метод за иновации и
предприемачество
"В рамките на този уъркшоп, фасилитаторът
ще представи иновативен обучителен метод:
пример за структуриране на учебни часове
чрез използване на работа с SDGs по нов
начин. За да сме иновативни трябва по-добре
да използваме нашите творчески умения. В
уъркшопа ще има конкретни дейности за
развиване на креативност." Charlotte M.
Duun, Община Сонеборг/Global House, Дания
Театър и изкуство за включване и
овластяване на младите хора
"Използване на упражнения от приложния
театър за развиване на увереност,
осъзнатост и умения за изразяване сред
младите хора" Зорница Станева, Фондация за
развитие на културния и бизнес потенциал на
гражданското общество, България

Образование по глобални теми
"Включване на млади хора в разговори и
дейности, свързани с глобални теми и
насърчаване на отговорното и активно
участие" Tina Trdin, Humanitas, Словения

16:20 - 16:40
Резюме на главните послания на уъркшопите
и идеи, вдъхновения за бъдещи дейности,
насочени към обучение за устойчиво
развитие и заключителни думи за това "По
какъв начин иновативните обучителни
методи допринасят за устойчивото развитие,
равенството и защитата на правата на
децата?"

16:40 - 17:00
Оценка

17:00 - 17:30
Организиран превоз до мястото на
откриване на CULPEER4CHANGE стенопис
в СУ "Свети Седмочисленици", район
Тракия, гр. Пловдив

17:30 - .......
Представление на Nafsi Africa Acrobats и
откриване на стенопис в СУ "Свети
Седмочисленици", район Тракия,
гр. Пловдив

Коктейл
За повече информация посетете:

https://culpeer-for-change.eu/
www.facebook.com/cubufoundation/

Съфинансирано от
Европейския съюз

