KURS LIDERÓW BIBLIODRAMY
2022/2023
MIĘDZYNARODOWY KURS BIBLIODRAMY
W KRZYŻOWEJ PRZYGOTOWUJE DO PROWADZENIA
BIBLIODRAMY METODAMI HERMENEUTYCZNOESTETYCZNYMI DLA OSÓB PRAGNĄCYCH POGŁĘBIĆ
SWOJĄ DUCHOWOŚĆ ORAZ ZNAJOMOŚĆ
I ROZUMIENIE TEKSTÓW BIBLIJNYCH. KURS OFERUJE
ZDOBYCIE KOMPETENCJI UMOŻLIWIAJĄCYCH
PROWADZENIE BIBLIODRAMY W GRUPACH
ZRÓŻNICOWANYCH RELIGIJNIE, WYZNANIOWO
I KULTUROWO.

ORGANIZATORZY SZKOLENIA:
- NIEMIECKIE TOWARZYSTWO BIBLIODRAMY,
- FUNDACJA „KRZYŻOWA” DLA POROZUMIENIA
EUROPEJSKIEGO
- AKADEMIA BIBLIOPDRAMY
- WE WSPÓŁPRACY Z POLSKIM TOWARZYSTWEM
BIBLIODRAMY

Projekt realizowany będzie przez międzynarodowy i międzyreligijny
zespół:
Ewa Alfred, liderka bibliodramy, trenerka metody Feldenkraisa,
Berlin
Beata Chrudzimska, teolożka, trenerka bibliodramy, Warszawa
Albert Henz, trener bibliodramy, pastor, Iserlohn

Zakres i struktura projektu:
Pięciodniowe moduły od poniedziałku do piątku (przyjazd w niedzielę,
wyjazd w piątek)
Udział w warsztatach bibliodramy w ramach protestanckich Dni Kościoła
(Kirchentag) w Norymberdze połączony z konsultacjami metodycznymi
Nadzór merytoryczny (spotkania superwizyjne online) w celu doradztwa
w zakresie własnej praktyki bibliodramy
Ćwiczenia praktyczne prowadzenia bibliodramy w trakcie kursu
Przygotowanie, realizacja i dokumentacja własnego projektu warsztatów
bibliodramy
W celu uzyskania certyfikatu zgodnego ze standardami europejskimi
konieczny jest udział w trzydniowym kolokwium końcowym w 2023 roku
Kurs odpowiada standardowi europejskiemu w wymiarze 270 godzin
dydaktycznych i umożliwia uzyskanie tytułu lidera bibliodramy wraz
z certyfikatem końcowym.
Liczba uczestników: ok. 15 osób
Koszty:
Opłata za kurs wyniesie ok. 1.432 €, wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem.
Uczestnicy z Polski mogą otrzymać dofinansowanie na specjalne wydatki
z ekumenicznych funduszy Kościoła Ewangelicko-Westfalskiego. Niemieckie
Towarzystwo Bibliodramy może wspierać finansowo udział swoich członków.
Ponadto niemieccy uczestnicy zatrudnieni przez kościoły lub kraje
związkowe mogą ubiegać się o dofinansowanie zgodnie z wytycznymi
swojego kościoła lub kraju związkowego.
Termin i miejsce realizacji:
07-12.08.2022, Krzyżowa
09-14.10.2022, Krzyżowa
19-24.03.2023, Krzyżowa
07-11.06.2023, Norymberga (finansowanie i rejestracja bezpośrednio przez
Kirchentag)
24-29.09.2023, Krzyżowa
13-15.11.2023, Krzyżowa (kolokwium końcowe)

Kurs ten daje możliwość:
pogłębienia własnej duchowości w oparciu o pracę z tekstami biblijnymi,
refleksji nad własną tożsamością religijną i rolą religii w życiu społecznym,
politycznym i kulturalnym,
nabycia narzędzi do holistycznej pracy w grupach mieszanych kulturowo,
narodowościowo i religijnie, a tym samym wspierania procesów pojednania między
nimi ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu polsko-niemieckiego,
rozwijania i ćwiczenia własnej koncepcji pracy z tekstami biblijnymi przy użyciu
różnych metod hermeneutyczno-estetycznych,
doświadczenia modelu bibliodramy judaistyczno-chrześcijańskiej podczas
tygodniowego kursu oraz refleksji nad potencjałem bibliodramy międzyreligijnej
i międzywyznaniowej,
dyskusji nad instytucjonalnymi możliwościami rozwoju polsko-niemieckiej
i judaistyczno-chrześcijańskiej oferty bibliodramy,
doświadczenia bibliodramy w grupie mieszanej językowo, wyznaniowo
i narodowościowo,
promocji współpracy europejskiej i zdolności do współdziałania w wymiarze
ponadnarodowym, międzykulturowym i międzyreligijnym; szkolenie jest samo w sobie
modelem żywej integracji, transgranicznego uczenia się w europejskiej przestrzeni
edukacyjnej oraz praktyki bibliodramatycznej w kontekście edukacji politycznej,
treść i przebieg kursu wspiera klimat szczególnego miejsce, jakim jest Krzyżowa oraz
nawiązanie do tradycji Kręgu z Krzyżowej i procesu pojednania polsko-niemieckiego i
europejskiego.
Ogólna koncepcja kursu:
Uczestnicy kursu mają możliwość poznania bibliodramy i refleksji nad procesami
bibliodramatycznymi w międzynarodowej grupie edukacyjnej.
Kurs prowadzony będzie metodą „praktycznego nauczania”. Da on możliwość poznania
metod bibliodramy oraz samodzielnego przeprowadzenia próbnych bibliodram (1-2h) w
grupie kursowej we współpracy z prowadzącymi kurs.
Kurs obejmuje poznanie twórczego podejścia do tekstu biblijnego połączonego ze
środkami przekazu estetycznego oraz z pracą z ciałem.
W ramach kursu będzie prowadzony, poprzez superwizję indywidualną, nadzór
merytoryczny realizowanych przez uczestników własnych warsztatów bibliodramy.
W ramach kursu uczestnicy wezmą udział w Dniach Kościoła (Kirchentag) w
Norymberdze, gdzie będą mieć możliwość udziału w warsztatach bibliodramy
prowadzonych według różnych koncepcji bibliodramy, a następnie dokonać refleksji
metodologicznej z prowadzącymi kurs trenerami.
Projekty praktyczne warsztatów bibliodramy są przygotowywane, przeprowadzane
i analizowane w grupach edukacyjnych.
Aby uzyskać certyfikat wymagane jest złożenie pisemnej pracy oraz prezentacja
w grupie szkoleniowej zrealizowanego projektu w czasie kolokwium końcowego.
Językami kursu są polski i niemiecki. W czasie kursu zostanie zapewnione tłumaczenie.

Treść merytoryczna szkolenia
Uczestnicy zostaną zapoznani z metodami bibliodramy w odniesieniu do
różnych typów tekstów biblijnych ze ST i NT (na przykład teksty prorockie,
psalmy, Ewangelie, listy).
Praca z tekstem biblijnym będzie połączona z refleksją nad odniesieniem
jego treści i przekazu do:
własnego życia,
procesu grupowego,
kontekstu międzyreligijnego,
sytuacji społecznej i kościelnej.
Warunki uczestnictwa:
doświadczenie udziału w warsztatach bibliodramy,
podstawowa wiedza teologiczna i pedagogiczna,
gotowość do empirycznego podejścia do tekstów biblijnych i pracy
z ciałem,
doświadczenie pracy grupowej z dorosłymi,
możliwości zastosowania elementów bibliodramy we własnej praktyce
zawodowej lub wspólnocie religijnej,
zdrowie psychiczne i dojrzałość emocjonalna.

Informacje i rejestracja:
Dominik Całka, Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego
dominik.calka@krzyzowa.org.pl
Dodatkowe informacje znaleźć można na stronach internetowych
Niemieckiego Towarzystwa Bibliodramy oraz Fundacji „Krzyżowa”
dla Porozumienia Europejskiego

