Vorming en begeleiding
Groepsbegeleiders, leerkrachten, (kunst)educatieve en vormingsmedewerkers kunnen deelnemen aan vormingen of een spelbegeleiding op
maat van hun groep aanvragen bij Lasso.
INFOSESSIE

‘TRAIN THE TRAINER’

Wil je graag kennismaken met BabbelArt?
Een aantal keer per jaar organiseren we infosessies waarbij je, samen met een aantal
andere professionals uit diverse sectoren
(cultuur, jeugd, onderwijs, sociale sector), op
een beknopte manier doorheen de gespreksmethode en haar mogelijkheden geloodst
wordt.

Maak spelenderwijs kennis met alle details van
de gespreksmethode. We spelen deel 1 met
de focus op de plaats van kunst en cultuur in
het leven van de deelnemers en/of deel 2 dat
gaat over het organiseren van een kunstenfestival. Voor elk deel is min. 1u nodig. We geven
je tips over hoe je het kan spelen met jouw
groep(en) of klas(sen). We kunnen dit organiseren op maat van jouw team of collega’s, of
je kan deelnemen aan een vorming met open
inschrijving.

INTERVISIE
In het kader van bijvoorbeeld een teamdag of
pedagogische studiedag kan Lasso op maat
van je organisatie of school een intensievere
vorming (min. 4u) aanbieden. Dit ver trek t
van de uitdagingen en concrete vragen van je
organisatie of school: een inter visie over de
plaats van cultuur in jullie werking of over hoe
werken rond cultuurparticipatie op maat van
jullie leden, leerlingen of publiek. We kunnen
jullie ook een overzicht bieden van mogelijke
partners of van het cultuuraanbod in Brussel.
Deze intervisie gebeurt al dan niet aanvullend
op een ‘ Train the Trainer ’-sessie. Het programma wordt in samenspraak vorm gegeven.
BabbelAr t werd ontwikkeld in opdracht van Lasso door
spelexperten van De Aanstokerij en met de steun van de
Vlaamse overheid en de VGC. Foto © Raisa Vandamme.

SPELBEGELEIDINGEN OP MAAT
Heb je graag begeleiding bij het spelen van
BabbelArt? We helpen je graag op weg door
het spel samen met jou en je groep of klas
te spelen. Bedoeling is wel dat je op termijn
dit alleen of samen met collega’s kan spelen!

WWW.BABBELART.BE

