
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
Współpraca z zagranicznymi zespołami – wprowadzanie nowatorskich form  pracy  

z wychowankami 
 

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie 

DANE KONTAKTOWE SZKOŁY/PLACÓWKI 

MIASTO, GMINA, POWIAT, ULICA ul. Partyzantów 17, 22 -200 Włodawa 

TELEFON 82 5726531 
 

E-MAIL mdkwlodawa@wp.pl 
 

STRONA INTERNETOWA  
www.mdk.wlodawa.pl 

 

AUTOR PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA 
(imię, nazwisko, stanowisko) 

 
 

 

1. WYMAGANIE 

Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą 
organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów 

 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
Współpraca z zagranicznymi zespołami – wprowadzanie nowatorskich form   pracy z wychowankami 

 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

 Nawiązanie i poszerzenie współpracy z zespołami zagranicznymi, 

 Integracja uczestników wokół wspólnego działania, 

 Wdrażanie do szeroko pojętej kultury (muzyka, taniec, obraz, dźwięk), 

 Poznanie tańców regionalnych oraz nabycie nowych umiejętności tanecznych, 

 Wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami oraz pomiędzy uczestnikami z różnych krajów, 

 Korzystanie z wiedzy i doświadczeń instruktorów zagranicznych,  

 Włączenie do programów nauczania poszczególnych grup nowych rozwiązań metodycznych i 
artystycznych, 

 Poznanie kultury innych narodów, czerpanie z ich bogactwa kulturowego i dorobku, 

 Nauka tolerancji i poszanowania odmienności kulturowej. 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

 Zorganizowano 3-dniowe warsztaty tańców ukraińskich, w których wzięli udział członkowie 



Zespołu Tańca Ludowego „Włodawiacy”. Warsztaty prowadzone były przez choreografa z 
Ukrainy. 

 Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia warsztatowe (integracyjne, plastyczne, taneczne) dla 
młodzieży z różnych krajów (Holandia, Ukraina, Austria, Rosja, Białoruś, Niemcy i Polski) w 
ramach międzynarodowego projektu badawczo -edukacyjnego  Fundacji „Polsko - Niemieckie 
Pojednanie pt. „Tragiczna historia – wspólna pamięć” – Sobibór 12-14 października 2013r. 
Warsztaty prowadzili instruktorzy tańca, muzyki i plastyki z MDK oraz brali w nich aktywny udział 
wychowankowie MDK. 

 Zorganizowanie wspólnego koncertu wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury, 
Stowarzyszenia Przyjaciół Tańca „Estrada Dziecięca” w Chełmie oraz tancerzy z Francji z 
Konserwatorium Tańca w Peronne. Koncert poprzedziła wystawa fotograficzna poświęcona 
tańcowi. 

 

 

5. EFEKTY 

 Przeprowadzenie w MDK we Włodawie (rok szkolny 2012/2013), trzydniowych warsztatów 
tańców ukraińskich dla członków ZTL „Włodawiacy” przez choreografa Pałacu Młodzieży w Łucku 
(Ukraina). 

 ZTL „Włodawiacy” włączył do swojego repertuaru poznane tańce ukraińskie, wykorzystując 
to,  np. podczas wielkiego widowiska scenicznego „Pyza na europejskich dróżkach”. 

 Zorganizowanie wspólnego koncertu wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury, 
Stowarzyszenia Przyjaciół Tańca „Estrada Dziecięca” w Chełmie oraz tancerzy z Francji z 
Konserwatorium Tańca w Peronne. Koncert poprzedziła wystawa fotograficzna poświęcona 
tańcowi. 

 Osobiste zaangażowanie uczestników, 

 Wzrost otwartości na inne kultury, techniki nauczania, odmienności, 

 Efektem jest również nawiązanie stałej współpracy, co owocuje, m.in. możliwością przyjeżdżania 
wzajemnie na koncerty (np. w tym roku udział zespołu z Ukrainy „Edelwejs” w Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego), wspólne organizowanie warsztatów dla młodzieży 
(planowane na wakacje spotkania warsztatowe dla młodzieży polskiej i ukraińskiej celem 
wspólnego uczenia się tańców polskich i ukraińskich. Efektem współpracy międzynarodowej jest 
również zamysł zorganizowania we Włodawie wspólnych międzynarodowych spotkań 
baletowych. 
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 Należy szeroko wykorzystać możliwości, jakie daje Internet w dziedzinie komunikacji wzajemnej, 

 Należy organizację większych przedsięwzięć poprzedzić bezpośrednimi kontaktami 
zainteresowanych instruktorów, 

 Należy zawsze uwzględniać potrzebę integracji wzajemnej młodzieży z innych krajów, czyli 
zaplanować warsztaty czy zajęcia w takiej formie, aby młodzież miała czas się poznać wzajemnie, 
np. wykorzystując wychowanków jako przewodników czy tłumaczy albo opiekunów grup. 

 
 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 Koncerty i pokazy, filmy, zdjęcia, relacje prasowe i internetowe 

 


