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Partnerzy projektu ForProve Theatre opracowali metodykę szkoleń, która ma pomagać młodym osobom w 

rozwijaniu kreatywnego myślenia. 

 

Głównym celem ForProve Theatre jest sprawdzenie czy metoda powstała w wyniku połączenia dwóch 

teatrów - Improve i Forum,  możne być skutecznie wykorzystana do celów kształcenia nie formalnego, 

w różnych dziedzinach wiedzy. 

 

Metodyka teatru ForProve powstała w oparciu o istniejące techniki teatru Forum i Improve. Metoda 

ta łączy zalety dotychczasowych metod równocześnie eliminując ich wady. Metoda służy jako narzędzie 

rozwijania postawy przedsiębiorczej, oferując innowacyjny, ciekawy i zupełnie nowy sposób 

rozwiązywania problemów, zarządzania, improwizacji, podejmowania decyzji, itp. Wiedza i umiejętności 

związane z tym tematem są niezwykle istotne dla młodych przedsiębiorców, ponieważ zwiększają one ich 

poczucie pewności i zachęcają do działań przedsiębiorczych równocześnie przygotowując ich do zadań 

i wyzwań, z którymi będą musieli się zmierzyć, jeśli zdecydują się na własny biznes.  

 

Teatr w edukacji, szczególnie w edukacji nie formalnej, może być użyty do pokazania realnych problemów 

życiowych, za pomocą środków artystycznych, równocześnie oferując ich pośrednie, lub bezpośrednie 

rozwiązania. Interakcja pomiędzy aktorami i widownią pozwala zamienić fikcyjny tekst w życiowe scenki, 

obrazujące różne aspekty ludzkich doświadczeń i relacji. 

 

 
Czas realizacji projektu: 01.09.2015 - 31.08.2017 

 

  

Przedstawiciele krajów partnerskich 

podczas drugiego spotkania 

13-14 czerwca, 2016 

Wenecja, Włochy. 

Okrągły stół i dyskusja w grupie 

odnośnie nowo powstałej, 

innowacyjnej metody ForProve  

13-14 czerwca, 2016 

Wenecja, Włochy. 
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Przyszłe działania: szkolenie z metody ForProve odbędzie się 7–11 listopada, 2016 w Sofii, Bułgaria.  

 

Szkolenie międzynarodowe odgrywa kluczową rolę w wypracowaniu rezultatów projektu, ponieważ umożliwia zaprezentowanie metody osobom pracującym 

z młodzieżą (grupa docelowa projektu), oraz przeszkolenie ich w zakresie efektywnego jej wykorzystania. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się wykorzystania  

nowej metody, w swojej pracy, do rozwijania postawy przedsiębiorczej. W szkoleniu weźmie udział 24 osoby pracujące z młodzieżą (każdy partner wybierze po 

4 uczestników). Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie wcześniej uzgodnionych kryteriów wyboru. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Przekazanie przyszłym trenerom  wiedzy 

i umiejętności, które umożliwią im 

samodzielne prowadzenie szkoleń z metody 

ForProve Theatre. 

 

4. Pokazanie przyszłym 

trenerom jak wygląda 

szkolenie ForProve Theatre  

w praktyce. 

5. Przekazanie uczestnikom nowej 

wiedzy, umiejętności i technik  

w zakresie kształcenia nie 

formalnego. 

 

1. Pomoc przyszłym 

trenerom w opanowaniu 

nowej metody 

 

 2. Nauczenie przyszłych trenerów 

podejścia i technik 

umożliwiających im prowadzenie 

kursu metodą ForProve Theatre. 

 

GŁÓWNE CELE SZKOLENIA 

FORPROVE THEATRE 


