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ORGANISATION

The University of Porto 

Faculty of Fine Arts is one of the oldest and 
most highly regarded European art schools, 
having just completed 230 years of existen-
ce. For centuries the institution has trained 
artists and designers who have contribu-
ted to Portuguese culture and presence in 
the world. High percentage of our students 
come from European Academies and Uni-
versities and the institution is committed to 
a broader international recognition in the 
fields of fine arts, multimedia and design. 

Our involvement in the project VIA-ME is 
mainly connected to the Masters Degree 
in Art and Design for the Public Space – 
MADEP, whose field of study operates and 
intervenes within multiple approaches to 
Landscape and Public Space, with strong 
social and relational concerns. The Ma-
sters pluri and inter-disciplinary charac-
ter aims to develop reflexive and critical 
tools in the approach to the social, politi-
cal, historical and urban domains, by en-
gaging with local communities in order 
to develop live projects that link art and 
design practice with the society at large.

www.fba.up.pt
www.madep.fba.up.pt

Valores em Ação:
Métodos para Trabalhar 
com Valores
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“VIAME – Values in Action: Methods Ex-
change” aims to promote innovative 
teaching methods which successful-
ly activate youth and develop their key 
competences. Without properly enga-
ging the youth entering the job market, 
they are often unqualified to meet the 
demands of their employers. VIAME also 
aims to promote social entrepreneur-
ship among young people, by allowing 
them to implement their own projects 
among others in social enterprises, with 
a view to meeting challenges and solving 
problems in their communities. These 
unique projects are a direct effect of in-
ternational trainings during which youth 
were defining their values, searching for 
common ones and preparing the pro-

jects to be conducted back in their co-
untries. These projects show how values 
are implemented in action with the aim 
to solve problems in their communities. 
Through working on self-development 
and expanding their skill sets, youth le-
aders have a higher chance of finding 
and maintaining a job. Completing this 
project transnationally as well as enga-
ging low-opportunity youth, allows par-
ticipants to experience a diverse set of 
experiences and approaches.The project 
was done in cooperation of four orga-
nizations: Atalaya Foundation (Poland), 
Ljudska uniwerza Radovljica (Slovenia), 
University of Porto (Portugal) and Látótér 
Foundation (Hungary).
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“VIAME - Valores em Ação: Métodos de Inter-
câmbio” visa promover métodos de ensino 
inovadores que ativam com sucesso os jovens e 
desenvolvem suas principais competências. Sem 
engajar apropriadamente os jovens que entram 
no mercado de trabalho, eles são frequente-
mente desqualificados para atender às demand-
as de seus empregadores. O VIAME também visa 
promover o empreendedorismo social entre os 
jovens, permitindo que eles implementem seus 
próprios projetos entre outros em empreendi-
mentos sociais, com vistas a enfrentar desafios 
e solucionar problemas em suas comunidades. 
Esses projetos únicos são um efeito direto dos 
treinamentos internacionais, durante os quais os 
jovens estavam definindo seus valores, procuran-
do os mais comuns e preparando o projectos a 
serem conduzidos de volta aos seus distritos. 

Esses projetos mostram como os valores são 
implementados em ação com o objetivo de 
resolver problemas em suas comunidades. Por 
meio do trabalho de autodesenvolvimento e da 
ampliação de seus conjuntos de habilidades, os 
jovens leigos têm maior chance de encontrar e 
manter um emprego. Completar este projeto 
transnacionalmente, bem como engajar jovens 
de baixa oportunidade, permite que os partici-
pantes experimentem um conjunto diversifi-
cado de experiências e abordagens. O projeto 
foi realizado em cooperação com quatro organi-
zações: Fundação Atalaya (Polônia), Ljudska uni-
werza Radovljica. (Eslovénia), Universidade do 
Porto (Portugal) e Fundação Látótér (Hungria).

ÁCERCA DO VIA-ME
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SUMMARY OF THE EXCHANGES - VALUES TO TAKE FROM POLAND 

POLAND

We have started the project with a very suc-
cessful first exchange in Poland (October 
2016). Here is a (very subjective) list of 5 valu-
es to take away from this experience.

COMUNITY
Our participants and their willingness to 
share, work, inspire and laugh absolutely ex-
ceeded my expectations. Though we come 
from different countries and cultures it was 
incredible to see the similarities of our jobs, 
everyday struggles and share inspiring plans 
for the future. It only took one week to chan-
ge 16 strangers into a unified group.

PERSONAL GROWTH
It was inspiring to see how willing partici-
pants were to expose themselves to the gro-
up, set personal goals and use this week to 
go after them! I saw so many of you (myself 
included) step so far outside of the comfort 
zone! We could have chosen to learn about 
just the method but we decided to use this 
time to the fullest and dig deep.

LEADERSHIP
This is the value that we worked on most 
through Horse Assisted Education. The po-
wer of this method is letting everyone desi-
gn their own personal development expe-
rience while working on leadership skills. 
There is no „cheating” when working with an 
authentic animal that will see right through 
us. It is up to us to decide how we plan on co-
operating and leading in any given situation.

AUTHENTICITY
A topic we often came back to in regards 
to working with youth and the work we do 
on an everyday basis. Without authentici-
ty we can’t expect trust. Without trust we 
can’t build lasting relations with others. Just 
as the horse can see through us so can the 
youth see right through up when we are not 
authentic and true to ourselves and our va-
lues.

BALANCE
It is hard to talk about work-life balance 
when you feel like your work is just a part of 

your life that you would not want to give up. 
Then it’s really just… living. Obviously in order 
to have balance you’ll need to be well groun-
ded first however when you have balance you 
also have the ability to see all other aspects 
of your life: it’s beauty, it’s humor, the people 
in it, the opportunities it gives you and the 
courage to take risks and be authentic.Now 
we take these values and put them to good 
use in our social projects.

           

ANNA BRYMORA

Atalaya Foundation 

Project manager, PR specialist, psychologist, En-
glish tutor. She began working in education in 
Washington, D.C. as an outdoor education co-
unsellor. Since then she has been involved in co-
untless educational initiatives both in Poland 
and the United States. Her main 
goal is implementing her expe-
rience with the American educa-
tional system in Poland. Anna is 
also an avid rock climber and hiker.

SUMMARY OF THE EXCHANGES - A WEEK TO REMEMBER

SLOVENIA

Adult Education Centre Radovljica is a public 
institution established in 1959. The primary 
activity of the institution is adult education 
(advising, informing, primary and seconda-
ry school education). It carries out the pro-
gramme Project Learning for Young Adults 
(PLYA), which is intended by young dropo-
uts and Youth centre for children and youth. 
The elderly are included in the University of 
the Third Age and Intergenerational Centre. 

Adult Education Centre Radovljica partici-
pates in European project Erasmus+, which 
enables the participants learning mobility, 
knowledge and good practice transmission 
in state members of the European Union. 
They execute different national and Eropean 
projects aimed at vulnerable target groups. 
They realize their mission with promotion of 
lifelong education and social inclusion of all 
generations. Doing this keeps them tightly 
connected to the local environment. Adu-
lt education centre covers the areas of the 
municipalities of Radovljica, Bled, Gorje and 
Bohinj. 

In Slovenian mobility (February 2017) we got 
to know project work in theory and practi-
ce in our organization and also in the orga-
nization in Ljubljana. We got to know basic 
principles in TA – Transactional Analysis and 
how to use it in youth work. The groups from 
Hungary, Poland and Portugal were staying 
in a small hotel in the old part of Radovljica, 
where they could enjoy Slovenian traditio-
nal food and local environment. http://www.
lectar.com/penzion_sobe.html We started 
off with TA (transactional analysis) the first 
day and got to know philosophical bases of 
TA and ego states (Parent, Adult and Child).  

The second day we made a field trip to Lju-
bljana to visit a Youth centre Ulca (The stre-
et) and get aquatinted with several youth 
projects there based on street work, music, 
dance, environmental elements. Third day 
we continued with TA, talking about the four 
life positions that we develop throughout 
our childhood and about the human need 
of contact with other people, strokes that we 

give to each other, discovering our own pat-
tern of strokes. We read a Warm fuzzy tale 
by Claude Steiner and did a lot of individual 
and group exercises. 

After the working day we went to Bled to see 
the castle and try a traditional cream cake 
ending the day with a small event and din-
ner representing Slovenian past times. We 
spent the next day with the youngsters and 
mentors in PLYA (Project learning for young 
adult’s programme) and observed project 
work with youth. They were working on a 
project of preparing a puppet show entitled 
Snow White and the seven dwarfs. We also 
made lunch together, talking and spending 
time with the youngsters. We concluded the 
day in a gingerbread workshop where eve-
rybody made their own gingerbread heart 
cookie. The last day we were working on TA 
analysis of transactions, structuring time 
and psychological games. We ended the 
week with traditional Slovenian music and 
food. 

POLÔNIA
Nós iniciamos o projeto com uma primeira bolsa mui-
to bem sucedida na Polônia (outubro de 2016). Aqui 
está uma lista (muito subjetiva) de 5 valores a serem 
tirados dessa experiência.

COMUNIDADE
Nossos participantes e sua vontade de compartilhar, 
trabalhar, inspirar e rir superaram absolutamente 
minhas expectativas. Embora tenhamos vindo de 
diferentes países e culturas, foi incrível ver as se-
melhanças de nossos trabalhos, as lutas cotidianas e 
compartilhar planos inspiradores para o futuro. Levou 
apenas uma semana para transformar 16 estranhos 
em um grupo unificado.

CRESCIMENTO PESSOAL
Foi inspirador ver como os participantes estavam dis-
postos a se expor ao grupo, estabelecer metas pes-
soais e usar essa semana para ir atrás deles! Eu vi 
muitos de vocês (inclusive eu) passo tão longe fora da 
zona de conforto! Poderíamos ter escolhido aprender 
apenas sobre o método, mas decidimos usar esse 
tempo ao máximo e cavar fundo.

LIDERANÇA
Este é o valor em que mais trabalhamos através da 
Educação Assistida por Cavalos. O poder desse méto-
do é permitir que todos tenham a própria experiência 
de desenvolvimento pessoal enquanto trabalham em 
habilidades de liderança. Não há “trapaça” quando se 
trabalha com um animal autêntico que vai enxergar 
através de nós. Ele é capaz de mostrar como funciona 
o plano e liderar em qualquer situação.

AUTENTICIDADE
Um assunto sobre o qual frequentemente voltamos 
no que diz respeito a trabalhar com jovens e o tra-
balho que fazemos diariamente. Sem autenticidade, 
não podemos esperar confiança. Sem confiança, não 
podemos construir relações duradouras com os out-
ros. Assim como o cavalo pode ver através de nós, os 
jovens podem enxergar bem quando não somos au-
tênticos e fiéis a nós mesmos e a nossos valores.

EQUILIBRAR
É difícil falar sobre equilíbrio entre trabalho e vida 
pessoal quando você sente que seu trabalho é apenas 
uma parte da sua vida que você não gostaria de de-
sistir. Então é realmente apenas ... viver. Obviamente, 
para ter equilíbrio, você precisa estar bem fundamen-

tado, mas quando você tem equilíbrio, você também 
tem a habilidade de ver todos os outros aspectos da 
sua vida: é beleza, é humor, as pessoas nela, as opor-
tunidades dá a você e a coragem de assumir riscos 
e ser autêntico. Agora, pegamos esses valores e os 
colocamos em bom uso em nossos projetos sociais.

Gestora de projetos, especialista em relações públicas, 
psicólogo, tutor inglês. Ela começou a trabalhar na 
educação em Washington, D.C., como uma educação 
externa sobre o co-residente. Desde então, ela esteve 
envolvida em iniciativas educacionais, tanto na Polônia 
como nos Estados Unidos. 
Seu principal objetivo é implementar
sua experiência com o sistema e
ducacional americano na Polônia. 
Anna também é uma ávida alpinista 
e caminhante.

SUMÁRIO DOS INTERCÂMBIOS - VALORES DA POLÓNIA

ESLOVÉNIA
Centro de Educação de Adultos Radovljica é uma 
instituição pública criada em 1959. A principal 
atividade da instituição é a educação de adultos 
(aconselhamento, informação, educação escolar 
primária e secundária). Realiza o pro- grama Pro-
jeto de Aprendizagem de Jovens Adultos (PLYA), 
que é destinado a jovens adultos e centro juve-
nil para crianças e jovens. Os idosos estão incluí-
dos na Universidade da Terceira Idade e Centro 
Intergeracional.

O Centro de Educação de Adultos Radovljica par-
ticipa no projecto europeu Erasmus +, que per-
mite aos participantes a mobilidade para fins de 
aprendizagem, transmissão de conhecimentos 
e boas práticas nos estados membros da União 
Europeia. Eles executam diferentes projetos na-
cionais e Eropean destinados a grupos-alvo vul-
neráveis. Eles realizam sua missão com promoção 
da educação ao longo da vida e inclusão social de 
todas as gerações. Fazer isso os mantém firme-
mente conectados ao ambiente local. O centro de 
educação Aducha cobre as áreas dos municípios 
de Radovljica, Bled, Gorje e Bohinj.

Na mobilidade da Eslovénia (fevereiro de 2017), 
conhecemos o trabalho de projeto em teoria e 
prática na nossa organização e também na or-
ganização em Liubliana. Conhecemos os princípios 
básicos em TA - Análise Transacional e como usá-
lo no trabalho com jovens. Os grupos da Hungria, 
Polônia e Portugal estavam hospedados em um 
pequeno hotel na parte antiga de Radovljica, onde 
podiam desfrutar de comida tradicional eslovena 
e ambiente local. http: // www. lectar.com/pen-
zion_sobe.html Começamos com o TA (análise 
transacional) no primeiro dia e conhecemos as 
bases filosóficas dos estados de TA e ego (Pai,   
Adulto e Criança).

No segundo dia, fizemos uma viagem para Lju-
Bljana para visitar o Centro Juvenil Ulca (A arena) e 
obter vários projetos juvenis baseados em trabal-
hos de rua, música, dança, elementos ambientais. 
No terceiro dia continuamos com o TA, falando so-
bre as quatro posições de vida que desenvolvemos 
ao longo da nossa infância e sobre a necessidade 
humana de contato com outras pessoas, traços 
que damos uns aos outros, descobrindo nosso 

próprio padrão de traços. Nós lemos um conto morno 
por Claude Steiner e fizemos muitos exercícios indi-
viduais e em grupo.
Após o dia de trabalho, fomos a Bled para ver o cas-
telo e experimentar um tradicional bolo de creme 
terminando o dia com um pequeno evento e jantar 
representando os tempos passados eslovenos. Pas-
samos o dia seguinte com os jovens e mentores do 
programa PLYA (projeto de aprendizagem para jovens 
adultos) e observamos o trabalho do projeto com os 
jovens. Eles estavam trabalhando em um projeto de 
preparar um show de marionetes intitulado Branca de 
Neve e os sete anões. Também fizemos almoço jun-
tos, conversando e passando tempo com os jovens. 
Concluímos o dia em uma oficina de pão de gengibre 
onde todos faziam seu próprio biscoito de coração de 
gengibre. O último dia nós estávamos trabalhando em 
análise de TA de transações, estruturando tempo e 
jogos psicológicos. Terminamos a semana com música 
e comida tradicional eslovena.

4

SUMÁRIO DOS INTERCÂMBIOS - UMA SEMANA INESQUECÍVEL

VALORES EM AÇÃO VALORES EM AÇÃO
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SUMMARY OF THE EXCHANGES -  ART IN ACTION

PORTUGAL 

For us, the Portuguese team, this was the most 
intense moment of the project because now the 
floor was ours. We had to share our artistic/con-
ceptual way to see the world and find a way to 
introduce it to people with many different bac-
kgrounds. 

So we divided the week in two paths: how to make 
art for the public space – Design Thinking; how to 
teach artistic approaches to someone else – Le-
arning by Design. It was also important for us to 
share many different perspectives of art practice. 

This idea explains the many different workshops 
that happened and intended to offer other tools 
to the participants. Other important aspect was 
the change we had to, all together, intervene so-
cially, through the partnership with the Second 
chance School Arco Maior. 

We got to bring them the experience of meeting 
people from different places in Europe and it 
was quite amazing to see the impact the partici-
pants made on the kids, although they couldn’t 
understand each other very well.

Names of Portuguese participants
Ivan Silva 
Eduardo Pedreiro 
Ana Catarina Fonseca
Ana Luísa Caldas 

SUMMARY OF THE EXCHANGES - VISUALITY. LIGHT. COLOR AND SPACE. 

HUNGARY  

In the Hungarian mobility (October 2017) we’ve 
been on a six days long journey to the world of 
visuality and imagination, the way we do it in our 
community building and personal development 
works. Our focus was more on the group proces-
ses and experience, creation, reflection triangle 
rather than lecturing on the method of Seven 
Step Configuration Analysis and its extensions 
towards photography. Our days’ topics were fol-
lowing the arch of the way a pictorial product 
gets born and the way we can get closer to un-
derstand its deeper messages. Through our week 
we had the chance to meet and understand ele-
ments of SSCA and its extensions which can be 
used in our everyday work: elements of Context, 
Process, Phenomenological and Intuitive analysis, 
and the specialties in photographical products. 

Light and Color 
At the beginning we have been focusing on the ar-
rival both physically and mentally. We introduced 
the service and care model, and we’ve been set-
ting our learning goals for the week. With our first 
real cooperation we created the symbolic frame 
of the week, and started to go around our topic 
and meet each other “on paper” using the five-act 
drama (Haifa approach art therapeutic tool). We 
met the spectacular visual abilities of a mantis 
shrimp and started to work with colors: how we 
can describe colors verbally, what cultural me-
anings are relating to them and finally what is our 
personal ”color dictionary” (Colour Keys method).

Shadow, Visuality, Reality 
We continued our journey with the basic concept 
of Theater of Oppressed and meeting the blue 
color, and  it’s photographical use in Cyanotype, 
creating our first sunprints. From the color of the 
sky it was just a short step to the realm of imagina-
tion: The Nonexistent Animal Drawing Technique 
became the base of our day. Using our imagina-
ry animals gave us the main characters for the 
small group performances in shadow theater.

Space, Space Narrowing, Space Expansion 
Later on we started with a longer Theatre of the 
Oppressed session, where we used several tech-
niques. The main focus was on images, how to 
create images, and we used the human body for 
it, as a clay with a sculptor. We have formed situ-
ation which was relevant in our professional lives, 
developing it into image theatre. For closing this 
session, we created the machine of Youth Work, 
with repetitive sounds and movements. After 

presenting the basic concepts of pinhole came-
ras and two and a half days intense inner and 
group work we added a short break expanding 
the space: a free afternoon. Some of us were vi-
siting the local clay workshops while others cho-
se to have a relaxing time in the nearby thermal 
bath. We closed the evening with an experiential 
educational game (The day of the Triffids) ending 
with a calming star gazing.

Expression 
We designed and created our match box pinhole 
cameras, and started to use them in our surroun-
ding environment, capturing the most beautiful 
views what was worth to get up that day. In the 
afternoon we continued with the therapeutic 
photography processes having our first session 
on “nothing” and the possibilities to capture it on 
film. To extend the experience our tai-chi master 
had a lesson for the group. We closed the day 
with experiencing our light and smoke installa-
tion (6th gate).

Picture 
Started our final time with tai-chi, the move-
ments and breathing exercises were helping to 
open our imagination for the last steps in thera-
peutic photography. Imaginary world was repre-
sented through photographs from contempora-
ry artists, which were spring boards for our last 
journey together. Make the picture whole in the 
afternoon session we’ve been rapid dating: cre-
ating and sharing our future social project ideas.

PORTUGAL
Para nós, a equipa portuguesa, este foi o momento 
mais intenso do projeto porque agora o chão era 
nosso. Tivemos que compartilhar nossa maneira 
artística / conceitual de ver o mundo e encontrar 
uma maneira de apresentá-lo a pessoas com mui-
tos diferentes bacharéis.
Então dividimos a semana em dois caminhos: como 
fazer arte para o espaço público - Design Thinking; 
como ensinar abordagens artísticas a outra pessoa 
- Aprendizagem por Design. Também foi impor-
tante para nós compartilharmos muitas perspecti-
vas diferentes da prática artística.
Essa ideia explica os diversos workshops que acon-
teceram e pretendiam oferecer outras ferramentas 
aos participantes. Outro aspecto importante foi a 
mudança que tivemos que, todos juntos, intervir 
socialmente, através da parceria com a Escola de 
Segunda oportunidade Arco Maior.
Tivemos a experiência de conhecer pessoas de 
diferentes lugares da Europa e foi incrível ver o 
impacto que os participantes tiveram nas crianças, 
embora elas não pudessem se entender muito 
bem.

Nomes dos participantes portugueses
Ivan Silva
Eduardo Pedreiro 
Ana Catarina Fonseca 
Ana Luísa Caldas

SUMÁRIO DOS INTERCÂMBIOS - VISUALIDADE . LUZ . COR E ESPAÇO

HUNGRIA
Na mobilidade húngara (outubro de 2017), estive-
mos em uma jornada de seis dias para o mundo da 
visualidade e imaginação, da maneira como fazemos 
em nossas obras de desenvolvimento comunitário e 
desenvolvimento pessoal. Nosso foco era mais nos 
processos de grupo e experiência, criação, triângulo 
de reflexão do que em palestras sobre o método da 
Análise de Configuração de Sete Passos e suas exten-
sões em relação à fotografia. Os tópicos de nossos dias 
seguiam o arco da maneira como um produto pictórico 
nasce e a maneira como podemos nos aproximar para 
entender suas mensagens mais profundas. Ao longo 
de nossa semana tivemos a oportunidade de conhecer 
e entender os elementos do SSCA e suas extensões 
que podem ser utilizados em nosso cotidiano de tra-
balho: elementos de análise de Contexto, Processos, 
Fenomenológicos e Intuitivos, e as especialidades em 
produtos fotográficos.

Luz e cor
No início, nos concentramos na rival física e mental-
mente. Introduzimos o modelo de serviço e atendi-
mento e definimos nossas metas de aprendizado para 
a semana. Com a nossa primeira cooperação real, 
criamos o quadro simbólico da semana e começamos 
a dar a volta ao nosso tópico e a nos encontrar “no 
papel” usando o drama de cinco atos (ferramenta ter-
apêutica da arte da abordagem de Haifa). Conhecemos 
as habilidades visuais espetaculares de um camarão 
mantis e começamos a trabalhar com cores: como 
podemos descrever as cores verbalmente, o que os 
meios culturais estão relacionando e, finalmente, qual 
é o nosso “dicionário de cores” (método Color Keys).

Sombra, Visualidade, Realidade
Continuamos nossa jornada com o conceito básico de 
Teatro do Oprimido e conhecemos a cor azul, e é um 
uso fotográfico no Cyanotype, criando nossas primei-
ras impressões solares. Da cor do céu, foi apenas um 
pequeno passo para o reino da imaginação: A técnica 
inexistente de desenho de animais se tornou a base 
dos nossos dias. Usando nossos animais imaginários 
nos deu os personagens principais para os pequenos 
grupos no teatro de sombras.

Espaço, Estreitamento de Espaço, Expansão Espacial
Mais tarde começamos com uma sessão mais longa 
do Theatre of the Oppressed, onde usamos várias 
técnicas. O foco principal era em imagens, como criar 
imagens, e usamos o corpo humano para isso, como 
uma argila com um escultor. Formamos uma situ-
ação que foi relevante em nossas vidas profissionais, 
desenvolvendo-a no teatro da imagem. Para encerrar 

esta sessão, criamos a máquina do Trabalho Juvenil, com 
sons e movimentos repetitivos. Depois de apresentar os 
conceitos básicos da virada pinhole e dois dias e meio de 
intenso trabalho interno e de grupo, adicionamos uma 
pequena pausa ampliando o espaço: uma tarde livre. 
Alguns de nós estavam visitando as oficinas locais de 
argila, enquanto outros optam por relaxar no banho ter-
mal mais próximo. Fechamos a noite com um jogo edu-
cacional experiencial (O dia do Trif ds) terminando com 
uma estrela calmante.

Expressão
Projetamos e criamos nossas câmeras pinhole da caixa 
de fósforos e começamos a usá-las em nosso ambiente 
circundante, capturando as mais belas vistas do que valia 
a pena para se levantar naquele dia. À tarde, continu-
amos com os processos de fotografia terapêutica, tendo 
nossa primeira sessão sobre “nada” e as possibilidades 
de capturá-la no lm. Para ampliar a experiência, nosso 
mestre de tai-chi teve uma lição para o grupo. Fechamos 
o dia com a experiência de nossa instalação de luz e fu-
maça (6º portão).

Cenário
Começamos nosso tempo final com o tai-chi, os movi-
mentos e exercícios de respiração estavam ajudando a 
abrir nossa imaginação para os últimos passos da fo-
tografia terapêutica. O mundo imaginário era represen-
tado por fotografias de artistas contemporâneos, que 
eram pranchas de primavera para nossa última jornada 
juntos. Transforme a imagem inteira na sessão da tarde 
em que estivemos em um encontro rápido: criando e 
compartilhando nossas futuras ideias de projetos sociais.

SUMÁRIO DOS INTERCÂMBIOS - ARTE EM ACÇÃO
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Creative Collaborative Approach

Creative Collaborative Approach is based on a 
deep curatorial process, which allows creative 
artists to be invited to projects developed in si-
te-specific contexts, participatory, community 
and educationally oriented. Arco Maior was our 
main working case study. Our values: to promo-
te collaborative methodology; to activate public 
participation; to promote interculturality and re-
duce social discrimination and exclusion; to acti-
vate creative processes towards a deeper sense 
of humanism and citizenship. CCA is based on 
an intense process of empowerment attempting 
to pass the creative tools to the hands of the le-
arners. Within this process different methodolo-
gies were called in, two, described below, were 
selected for the purpose of this publication: 

DESIGN THINKING, CREATIVE PROCESS IN ART 
AND DESIGN and LEARNING BY DESIGN ART TE-
ACHING APPROACH.
The conference intends to pursue the work with 
local audiences, expanding the learning expe-
rience into a broader public.

Eduardo Pedreiro  
DESIGN THINKING, CREATIVE PROCESS IN ART 
AND DESIGN Design Thinking appears as way to 
suggest a structure and practical tools to deve-
lop the first steps of Creative Process. Before ap-
proaching the practical tools, there may be iden-
tified some starting positions which are good 
to take into consideration: understanding your 
motivation; assessing the steps you can manage 
and those you cannot or may need assistance; 
being tolerant to mistake, contradiction and am-
biguity, as the results of a creative process can be 
unexpected. The practical tools intend to be seen 
as a platform of individual process as of collabo-
rative work, and intend firstly to generate ideas. 
From a starting position, restrictive thinking is 
excluded, centering the process on communica-
tion and emotional thinking in order to co-pro-
duce ideas without labelling or validity. 

On a second stage, a methodic and structured 
thinking is worked, promoting associations and 
possibilities. Finally, gaps are filled and proto-
typing takes place, being the first step to the 
proper production of the concept created. While 
looking at creativity from a systemic perspective, 
as a complement to its subjective dimensions, 
this method intends to focus the creative pro-
cess applied to the art and design project: from 
the concept, to the idea, to the form. The tasks 
suggested may appear as key points and useful 

tools to creative work, developed individually 
and collaboratively, demystifying that creative 
thinking and process are activities made only by 
and for artists or designers. These introductory 
steps of creative process can be extremely useful 
while working with a group of people or amon-
gst a community, whether people are familiar 
with creative thinking as a work tool or not. This 
method is a great possibility to promote engage-
ment from everyone involved in a project, being 
a good platform to establish a collaborative and 
participative process, validating everyone’s role.

Ana Luísa Caldas  
LEARNING BY DESIGN ART TEACHING APPRO-
ACH Learning by Design is a pedagogical me-
thodology that presents an inclusive approach 
to learners diversity, by building into the school 
curriculum the idea that not every learner will 
bring the same lifeworld experiences and intere-
sts to learning. The methodology presents some 
innovative views on the process of teaching sub-
jects and specific tools – the placemat – that can 
be transferred to the extracurricular context, in 
the case of this activity, to the planning of artistic 
and collaborative exercises. 

This method brings into the table of teachers the 
possibility to think about any subject through 
the shoes of its learners and makes it easier to 
divide and sequence a learning process. It struc-
tures the knowledge in a way that people can 
contact with many ways to approach knowled-
ge, thinking that each i dividual person has a dif-
ferent way to process the world around himself. 
The method is in itself a process making tool, 
bringing the learners through four phases of 
work – experiencing, conceptualizing, applying 
and analyzing, through which the students/lear-
ners can put forward their known views of things 
and relate them to know perspectives that are 
brought to them. 

HOW TO USE OUR METHODS TO WORK WITH YOUTH ON VALUES?
   

British Drama

How to work with the subject of values using 
drama method? I think that this is not easy, be-
cause there is a belief that everyone has the-
ir own values and this is a personal space, and 
therefore not necessarily for public viewing.
Often the space of our values is the area of our 
upbringing, culture, tradition, religion. A referen-
ce to human attitudes in which we seek good 
and beauty. And also a process based on texts 
that are important in a particular culture and in-
tellectual divagations. So, there is a lot of TALK 
about values.

Drama workshops give this unique opportu-
nity not to limit participant’s activity only to 
– however very important – intellectual reflec-
tion, but to allow learning to happen in his/her 
body, stomach, heart. The chance of experien-
cing the image, which she/he creates, to be in 
it, to see it from the outside, stop over it (becau-
se the image speaks, the thought happens to 
elude). All stimulators (photosymbols, scarves, 
artistic elements or music) are used for diffe-
rent experience that enriches our reflections.

Working with the topic of values can be a tool for 
building a bridge, a dialogue on many levels. Wor-
king with drama method creates a space for the 
courage to create and building a road together, 
without attachment to the previously made up 
ending, because the ending may be more sur-
prising than it was in the original assumptions.

ANNA ŁOBODA
 

Educator, drama trainer, pedagogue, catechist. 
She runs the PRETEKST theater group as well 
as self-development workshops in Poland and 
abroad which employ drama and bibliodrama 
methods. Anna has a degree from the Academy 
of Special Education in Warsaw, completed The-
rapeutic Pedagogy Studies and a postgraduate 
in Prophylactics and Therapy of 
Educational Difficulties. She is con-
stantly developing her workshop, 
currently learning at the Polish In-
stitute of Psychodrama.
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A Abordagem Colaborativa Criativa baseia-se em um pro-
fundo processo curatorial, que permite que artistas criativos 
sejam convidados para projetos desenvolvidos em contex-
tos específicos, participativos, comunitários e educacionais. 
Arco Maior foi o nosso principal estudo de caso de trabalho. 
Nossos valores: promover metodologia colaborativa; para 
ativar a participação pública; promover a interculturalidade 
e reduzir a discriminação e a exclusão social; para ativar os 
processos criativos em direção a um senso mais profundo de 
humanismo e cidadania. O CCA é baseado em um intenso 
processo de capacitação, tentando passar as ferramentas 
criativas para as mãos dos leitores. Dentro deste processo, 
diferentes metodologias foram chamadas, duas, descritas 
abaixo, foram selecionadas para o propósito desta publi-
cação:

PENSAMENTO DE PROJETO, PROCESSO CRIATIVO EM ARTE E 
DESENHO E APRENDIZADO PELA ABORDAGEM DE TÉCNICA 
DE ARTE DE DESENHO.

A conferência pretende prosseguir o trabalho com o público 
local, expandindo a experiência de aprendizagem para um 
público mais amplo.

Eduardo Pedreiro
PENSAMENTO DO PROJETO, PROCESSO CRIATIVO EM ARTE 
E DESIGN O Design Thinking surge como uma forma de sug-
erir uma estrutura e ferramentas práticas para o desenvolvi-
mento das primeiras etapas do Processo Criativo. Antes de 
abordar as ferramentas práticas, pode-se identificar algumas 
posições iniciais que devem ser levadas em consideração: 
entender sua motivação; avaliar os passos que você pode 
administrar e aqueles que você não pode ou pode precisar 
de assistência; ser tolerante ao erro, à contradição e à am-
biguidade, pois os resultados de um processo criativo podem 
ser inesperados. As ferramentas práticas pretendem ser vis-
tas como uma plataforma de processo individual a partir 
do trabalho colaborativo, e pretendem, em primeiro lugar, 
gerar ideias. A partir de uma posição inicial, o pensamento 
restritivo é excluído, centrando o processo na comunicação 
e no pensamento emocional, a fim de co-produzir idéias sem 
rotulagem ou validade.
Numa segunda fase, trabalha-se um pensamento metodológ-
ico e estruturado, promovendo associações e possibilidades. 
Por fim, as lacunas são preenchidas e a prototipagem ocorre, 
sendo o primeiro passo para a produção adequada do con-
ceito criado. Ao olhar a criatividade a partir de uma per-
spectiva sistêmica, como complemento às suas dimensões 
subjetivas, este método pretende focar o processo criativo 
aplicado ao projeto de arte e design: do conceito, à ideia, 
à forma. As tarefas sugeridas podem aparecer como pon-

Como trabalhar com o assunto de valores usando o mé-
todo de drama? Acho que isso não é fácil, porque existe 
a crença de que todos têm seus próprios valores e isso 
é um espaço pessoal e, portanto, não necessariamente 
para a visão pública. Muitas vezes o espaço dos nossos 
valores é a área da nossa educação, cultura, tradição, 
religião. Uma referência às atitudes humanas em que 
buscamos o bem e a beleza. E também um processo ba-
seado em textos que são importantes em uma determi-
nada cultura e divagações intelectuais. Então, há muito 
TALK sobre valores.

Oficinas de teatro dão a essa oportunidade única de 
não limitar a atividade do participante apenas a - por 
mais importante que seja - a representação intelec-
tual, mas permitir que o aprendizado aconteça em seu 
corpo, estômago, coração. A chance de experimentar a 
imagem, que ela cria, estar nela, vê-la do lado de fora, 
pare (porque a imagem fala, o pensamento se ilude). 
Todos os estimuladores (fotosymbols, lenços, elemen-
tos artísticos ou música) são usados   para experiências 
diferentes que enriquecem nossas reflexões.

Trabalhar com o tópico de valores pode ser uma ferra-
menta para construir uma ponte, um diálogo em muitos 
níveis. Preocupar-se com o método do drama cria um 
espaço para a coragem de criar e construir uma estra-
da juntos, sem apego ao final previamente inventado, 
porque o final pode ser mais surpreendente do que era 
nas suposições originais.

tos-chave e úteis ferramentas para o trabalho criativo, 
desenvolvido individualmente e de forma colaborativa, 
desmistificando que o pensamento criativo e o processo 
são atividades feitas apenas por e para artistas ou de-
signers. Essas etapas introdutórias do processo criativo 
podem ser extremamente úteis ao trabalhar com um 
grupo de pessoas ou em meio a uma comunidade, quer 
as pessoas estejam familiarizadas com o pensamento 
criativo como uma ferramenta de trabalho ou não. Esse 
método é uma ótima possibilidade de promover o enga-
jamento de todos os envolvidos em um projeto, sendo 
uma boa plataforma para estabelecer um processo co-
laborativo e participativo, validando o papel de todos.

Ana Luísa Caldas
APRENDENDO PELA ABORDAGEM DE ENSINO DA ARTE 
DE DESIGN Learning by Design é uma metodologia ped-
agógica que apresenta uma abordagem inclusiva à diver-
sidade dos alunos, incorporando ao currículo escolar a 
ideia de que nem todo aluno trará as mesmas experiên-
cias e interese- mentos da vida para a aprendizagem. . A 
metodologia apresenta algumas visões inovadoras sobre 
o processo de ensino de disciplinas e ferramentas espe-
cíficas - o “placemat” - que podem ser transferidas para 
o contexto extracurricular, no caso desta atividade, para 
o planejamento de exercícios artísticos e colaborativos.
Esse método traz para a mesa dos professores a possi-
bilidade de pensar sobre qualquer assunto através dos 
calçados de seus aprendizes e facilita a divisão e a se-
quência de um processo de aprendizado. Ela estrutura 
o conhecimento de uma maneira que as pessoas podem 
contatar com muitas maneiras de abordar o conheci-
mento, pensando que cada pessoa tem uma maneira 
diferente de processar o mundo ao seu redor. O método 
é, por si só, uma ferramenta de elaboração de proces-
sos, levando os aprendizes através de quatro fases de 
trabalho - experimentar, conceituar, aplicar e analisar, 
através das quais os alunos / aprendizes podem apresen-
tar suas visões conhecidas e relacioná-las a perspectivas 
são trazidos para eles.

Educadora, instrutora de teatro, pedagoga, catequista. Ela 
dirige o grupo de teatro PRETEKST, bem como oficinas de 
autodesenvolvimento na Polônia e no exterior, que empre-
gam métodos de teatro e bibliodrama. Anna é formada pela 
Academia de Educação Especial em Varsóvia, completou Es-
tudos de Pedagogia e pós-graduação em Profilaxia e Tera-
pia de educacionais. 
Ela está constantemente 
desenvolvendo sua oficina, 
atualmente aprendendo no 
Instituto Polonês de Psicodrama.

COMO USAR OS NOSSOS MÉTODOS PARA TRABALHAR COM VALORES COM OS JOVENS? COMO USAR OS NOSSOS MÉTODOS PARA TRABALHAR COM VALORES COM OS JOVENS?
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PROJECT WORK WITH THE USE OF TA 
(TRANSACTIONAL ANALYSIS) 

Project work with the use of TA ( Transactio-
nal Analysys) gives us numerous tools with 
which we can discover the values of the in-
dividual. The values are developing based 
on life experiences, family, environment. It 
is important to accept a youngster with all 
of his values and use TA for inviting them to 
think about their values, how they are effec-
ting their lives. 

Youngsters are often in conflict with their 
environment (school, parents, themselves), 
because their values are often different than 
the ones in the society. For example, the va-
lue health is not on their priority list so they 
are abusing drugs, alcohol, food not reali-
sing that they are hurting themselves. The 
environment tries to force them to change, 
but it is not working because their value 
didn’t change. 

With TA and project work we are talking 
about this topic, about the importance of ta-
king care of themselves and others, respect, 
friendship. Not only through workshops, 
action is also very important (cooking he-
althy meals, doing sports). In general, wor-
king with youngsters through project work 
and TA we are perusing mostly these values; 
solidarity, respect, tolerance, trust, courage, 
strength, belonging, knowledge, support, 
friendship, understanding, independence, 
self-confidence, cooperation, care, creativity, 
joy, sharing, success, motivation. Project 

work with the use of TA enables us to create 
concrete various situations where youngsters 
have the opportunity to discover, re-think 
and to change a value or gain a new one.  

Project work in youth work is very effective, 
because the participants are not learning 
in a classical way but through projects in 
an informal way. Every participant in the 
group cooperates according to their inte
rests and abilities. During VIAME we spent 
a day in PLYA (Project learning for young 
adult’s programme) and observed pro-
ject work with youth. They were preparing 
a puppet show, which was their idea, one 
group was working on scenario, the other 
on the scene and the third one on sewing 
the puppets. The final result of the puppet 
show later on was a performance in a the-
atre in Radovljica, where youth presented 
their project work in local environment.
  
The point is that in the small groups, every 
person takes one role, makes a contribu-
tion, feels a part of the group. Young people 
gain learning experiences throughout the 
project; working in a group, expressing cre-
ativity and ideas, writing a story, handcraft 
skills, building a scene, stage work, making 
puppets, working with puppets, working 
with professional puppeteer. They also pre-
pared the marketing for the show and cate-
ring in the event. But most important are the 
aspects of building self-esteem. In the case 
of the puppet show, the puppets were co-
ming from formal Yugoslavian republics and 
the youngsters were putting the puppets 
into life, speaking through them, becau-
se in the end they spoke about themselves 
and their culture through the puppets. The 
biggest achievement was seeing them in 
the end of the show, on the big stage, full 
of joy, feeling proud of themselves, showing 
the public, the parents, that they can make 
something really good and be successful. 
In the project work we are looking for tho-
se feelings to happen because this is what 
pushes a young person forward in life, giving 
them the courage and motivation to go on.

HOW TO USE OUR METHODS TO WORK WITH YOUTH ON VALUES?   

SSCA (SEVEN STEP CONFIGURATION 
ANALYSIS) 

SSCA (Seven Step Configuration Analysis) 
and its extensions gives us different ways to 
work with values: mainly as a spectator or as 
an actor.

Using these tools as a spectator we have 
the chance to gain deeper understanding 
through a visual medium which is essential 
nowadays: visual information is influencing 
our life in a way that never happened before. 

It can help to raise the spectators sensitivity 
towards others and stay in contact with its 
target group and their reality, while creating 
the opportunity to discover their values.

A creator can use these methods to build 
up dialogs consciously through a visual me-
dium – possibly sharing its values-, and it can 
help to create and fine tune specific acti-
vities to reflect back someone’s own values, 
which looks hidden for the first sight.

HOW TO USE OUR METHODS TO WORK WITH YOUTH ON VALUES?  COMO USAR OS NOSSOS MÉTODOS PARA TRABALHAR COM VALORES COM OS JOVENS? COMO USAR OS NOSSOS MÉTODOS PARA TRABALHAR COM VALORES COM OS JOVENS?

O trabalho de projeto com o uso de TA (Transactional 
Analysys) nos dá numerosas ferramentas com as quais 
podemos descobrir os valores do indivíduo. Os valores 
estão se desenvolvendo com base em experiências 
de vida, família, meio ambiente. É importante aceitar 
um jovem com todos os seus valores e usar o TA para 
convidá-lo a pensar sobre seus valores, como estão re-
alizando suas vidas.

Os jovens estão frequentemente em conflito com o 
ambiente (escola, pais, eles próprios), porque os seus 
valores são muitas vezes diferentes dos da sociedade. 
Por exemplo, o valor da saúde não está em sua lista de 
prioridades, por isso estão abusando de drogas, álcool, 
alimentos, não percebendo que estão se machucando. 
O ambiente tenta forçá-los a mudar, mas não está fun-
cionando porque o valor deles não mudou.
Com AT e trabalho de projeto estamos falando sobre 
esse tema, sobre a importância de cuidar de si e dos 
outros, respeito, amizade. Não apenas através de ofici-
nas, a ação também é muito importante (cozinhar re-
feições, praticar esportes). Em geral, trabalhando com 
jovens através do trabalho de projeto e TA, estamos 
examinando principalmente esses valores; solidarie-
dade, respeito, tolerância, confiança, coragem, força, 
pertença, conhecimento, apoio, amizade, compreen-
são, independência, autoconfiança, cooperação, cuida-
do, criatividade, alegria, partilha, sucesso, motivação. 

O trabalho com o uso da AT nos permite criar situações 
concretas nas quais os jovens têm a oportunidade de 
descobrir, repensar e mudar um valor ou ganhar um 
novo.

O trabalho do projeto no trabalho com jovens é 
muito eficaz, porque os participantes não estão 
aprendendo de maneira clássica, mas através de 
projetos de maneira informal. Cada participante 
do grupo coopera de acordo com seus interesses e 
habilidades. Durante o VIAME, passamos um dia no 
PLYA (projeto de aprendizagem para jovens adultos) 
e observamos projetos de trabalho com jovens. Eles 
estavam preparando um show de marionetes, que 
era a idéia deles, um grupo estava trabalhando no 
cenário, o outro na cena e o terceiro na costura dos 
bonecos. O resultado final do show de marionetes 
mais tarde foi uma performance em uma arena em 
Radovljica, onde os jovens apresentaram seu tra-
balho de projeto no ambiente local.

O ponto é que nos pequenos grupos, cada pessoa 
assume um papel, faz uma contribuição, sente-se 
parte do grupo. Os jovens ganham experiências de 
aprendizado ao longo do projeto; trabalhando em 
grupo, expressando criatividade e ideias, escrev-
endo uma história, habilidades manuais, constru-
indo uma cena, encenando trabalhos, fazendo fan-
toches, trabalhando com marionetes, trabalhando 
com marionetistas profissionais. Eles também 
prepararam o marketing para o show e catejam no 
evento. Mas o mais importante são os aspectos da 
construção da auto-estima. No caso do espetáculo 
de marionetes, os bonecos vinham de repúblicas 
formais da Iugoslávia e os jovens davam vida aos 
bonecos, falando através deles, porque no final 
falavam de si mesmos e de sua cultura através dos 
fantoches. A maior conquista foi vê-los no final do 
show, no grande palco, cheios de alegria, sentindo 
orgulho de si mesmos, mostrando ao público, aos 
pais, que eles podem fazer algo realmente bom e 
ter sucesso. No trabalho do projeto, procuramos 
que esses sentimentos aconteçam, porque é isso 
que empurra o jovem para a frente na vida, dando-
lhe coragem e motivação para continuar.

PROJECT WORK WITH THE USE OF TA 
(TRANSACTIONAL ANALYSIS)

SSCA (SEVEN STEP CONFIGURATION ANALYSIS)

A SSCA (Análise de Configuração de Sete Passos) e suas 
extensões nos dão formas diferentes de trabalhar com 
valores: principalmente como espectador ou como 
ator.

Usando essas ferramentas como espectadores, temos 
a chance de obter uma compreensão mais profunda 
através de um meio visual que é essencial hoje em dia: 
a informação visual está influenciando nossa vida de 
uma maneira que nunca aconteceu antes.

Pode ajudar a aumentar a sensibilidade dos especta-
dores em relação aos outros e a manter contato com 
seu público-alvo e sua realidade, enquanto cria a opor-
tunidade de descobrir seus valores.

Um criador pode usar esses métodos para criar diál-
ogos conscientemente através de um meio visual - 
possivelmente compartilhando seus valores - e pode 
ajudar a criar e afinar ativi- dades específicas para re-
fletir os próprios valores de alguém, que parece oculto 
para a primeira vista.

VALORES EM AÇÃO VALORES EM AÇÃO
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CONFLICT AND RELATIONSHIPS INSIDE THE 
SCHOOL ( U.PORTO, PORTUGAL)

Activity made with the youngsters from Se-
cond Chance School Arco Maior (Porto) / Ati-
vidade realizada com os jovens da Escola de 
Segunda oportunidade Arco Maior (Porto)
1º part – Transactional analysis / 1º parte – Tran-
sactional Analysis 2º part – Creative Collabo-
rative Approach / 2º parte – Aprendizagem 
Criativa e Colaborativa (Planning made with 
Learning By design /Planificação concretiza-
da com o método Learning by Design) This 
activity – planed in two phases – is based on 
the theme of the relationships people deve-
lop between them (TA) and is designed for 
the group of young people with whom it is in-
tended to work with, but also aims to extend 
the works produced by the students of Arco 
Maior beyond its walls (CCA). In this sense, 
the various exercises wander between indivi-
dual reflection / action and collective results, 
representative of the specific context of the 
School and the students that frequent it.

1. Daily routines (describing everyone’s routi-
nes, with an emphasis on school)
2. What is the part school takes in your life? 
(answering the question individually)
3. Mind map of the school (making a map, as 
a group activity, though drawing or applica-
tions in fabric)
4. Learning about the ego states (understan-
ding what lies behind people’s interactions)
5. When does conflict emerge (group discus-
sion)
6. Finding solutions for conflict (staring from 
the individual shares, trying to come up with 
solutions)
7. Pick a card (bringing the solutions outside 
of the school: this intervention in the public 
space aims to take to the street a game  
similar to tarot cards, where everyone can 
pick a card that has a picture and a message, 
chosen/written by the students)
8. Final discussion

EXAPMLE EXPERIENCES FOR EACH METHOD  EXAPMLE EXPERIENCES FOR EACH METHOD

First Day

1. Making a map of the school, drawing its 
three floors. Group activity, made with bur-
lap, paper tape, and cotton yarn (Directing 
students minds to their daily experiences 
of the school.)

2. Discussion about the student’s relation-
ships: when do conflicts arise; how do we 
deal with them; talk about the concept of 
ego states (TA) and how we can use that 
knowledge.

Second Day

1. Making relations between the problems 
discussed on the first day and black and 
with pictures. (Why did you choose it, what 
relations did you make with them, where 
do you put yourself towards the image)

2. If your problem/conflict was from some-
one else, what would you tell them? (The first 
step to build “pick a card”: writing a messa-
ge or solution for someone else’s problem/
conflict.) (“Never give up your dreams”)

3. Decorating the boxes for “Pick a card” 
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CONFLICT AND RELATIONSHIPS INSIDE THE 
SCHOOL ( U.PORTO, PORTUGAL)

Activity made with the youngsters from Se-
cond Chance School Arco Maior (Porto) / Ati-
vidade realizada com os jovens da Escola de 
Segunda oportunidade Arco Maior (Porto)
1º part – Transactional analysis / 1º parte – Tran-
sactional Analysis 2º part – Creative Collabo-
rative Approach / 2º parte – Aprendizagem 
Criativa e Colaborativa (Planning made with 
Learning By design /Planificação concretiza-
da com o método Learning by Design) This 
activity – planed in two phases – is based on 
the theme of the relationships people deve-
lop between them (TA) and is designed for 
the group of young people with whom it is in-
tended to work with, but also aims to extend 
the works produced by the students of Arco 
Maior beyond its walls (CCA). In this sense, 
the various exercises wander between indivi-
dual reflection / action and collective results, 
representative of the specific context of the 
School and the students that frequent it.

1. Daily routines (describing everyone’s routi-
nes, with an emphasis on school)
2. What is the part school takes in your life? 
(answering the question individually)
3. Mind map of the school (making a map, as 
a group activity, though drawing or applica-
tions in fabric)
4. Learning about the ego states (understan-
ding what lies behind people’s interactions)
5. When does conflict emerge (group discus-
sion)
6. Finding solutions for conflict (staring from 
the individual shares, trying to come up with 
solutions)
7. Pick a card (bringing the solutions outside 
of the school: this intervention in the public 
space aims to take to the street a game  
similar to tarot cards, where everyone can 
pick a card that has a picture and a message, 
chosen/written by the students)
8. Final discussion

EXAPMLE EXPERIENCES FOR EACH METHOD  EXAPMLE EXPERIENCES FOR EACH METHOD

First Day

1. Making a map of the school, drawing its 
three floors. Group activity, made with bur-
lap, paper tape, and cotton yarn (Directing 
students minds to their daily experiences 
of the school.)

2. Discussion about the student’s relation-
ships: when do conflicts arise; how do we 
deal with them; talk about the concept of 
ego states (TA) and how we can use that 
knowledge.

Second Day

1. Making relations between the problems 
discussed on the first day and black and 
with pictures. (Why did you choose it, what 
relations did you make with them, where 
do you put yourself towards the image)

2. If your problem/conflict was from some-
one else, what would you tell them? (The first 
step to build “pick a card”: writing a messa-
ge or solution for someone else’s problem/
conflict.) (“Never give up your dreams”)

3. Decorating the boxes for “Pick a card” 

EXEMPLOS DE EXPERIÊNCIAS PARA CADA MÉTODO EXEMPLOS DE EXPERIÊNCIAS PARA CADA MÉTODO

CONFLITOS E RELACIONAMENTOS DENTRO DA 
ESCOLA (U.PORTO, PORTUGAL)

Actividade realizada com os jovens da Escola Se-
cundária Arco Maior (Porto) / Iniciativa Realizada 
com os Jovens da Escola Secundária Arco Maior 
(Porto) 1ª parte - Análise transacional / 1o parte 
- Análise Transacional 2o parte - Abordagem Co-
labora- tiva Criativa / 2o parte - Aprendizagem 
Criativa e Colaborativa Esta atividade - planejada 
em duas fases - é baseada no tema das relações 
pessoas Desenvolve-se entre eles (TA) e destina-
se ao grupo de jovens com os quais se pretende 
trabalhar, mas também visa estender as obras 
produzidas pelos alunos de Arco Maior além de 
suas paredes (CCA). Nesse sentido, os vários ex-
ercícios vagam entre reflexão / ação individual e 
resultados coletivos, representativos do contexto 
específico da Escola e dos alunos que a frequen-
tam.

1. Rotinas diárias (descrevendo as rotinas de to-
dos, com ênfase na escola)
2. Qual é a parte da escola na sua vida? (respond-
endo a pergunta individualmente)
3. Mapa mental da escola (fazendo um mapa, 
como uma atividade de grupo, embora desenho 
ou aplicações em tecido)
4. Aprendendo sobre os estados do ego (entend-
endo o que está por trás das interações das pes-
soas) 5. Quando surge o conflito (discussão do 
grupo)
6. Encontrar soluções para conflitos (olhando 
para as ações individuais, tentando encontrar 
soluções)
7. Pegue uma carta (trazendo as soluções para 
fora da escola: essa intervenção no espaço pú-
blico tem como objetivo levar para a rua um jogo 
semelhante às cartas de tarô, onde todos podem 
escolher um cartão que tenha uma foto e uma 
mensagem, escolhida / escrita pelos alunos)
8. Discussão Final

Primeiro dia
1. Fazendo um mapa da escola, desenhando 
suas três portas. Atividade de grupo, feita com 
fita, fita de papel e fios de algodão (direcionan-
do as mentes dos alunos para suas experiências 
diárias da escola).
2. Discussão sobre as relações do aluno: quando 
surgem os conflitos; como lidamos com eles? 
falar sobre o conceito de estados do ego (TA) e 
como podemos usar esse conhecimento.

Segundo dia
1. Fazer as relações entre os problemas discu-
tidos no primeiro dia e preto e com fotos. (Por 
que você escolheu, que relações você fez com 
eles, onde você se coloca em relação à imagem)
2. Se o seu problema / conflito fosse de outra 
pessoa, o que você diria a eles? (O primeiro pas-
so para construir “escolha uma carta”: escrever 
uma mensagem ou solução para o problema / 
conflito de outra pessoa.) (“Nunca desista de 
seus sonhos”)
3. Decorando as caixas para “Pick a card”

VALORES EM AÇÃO VALORES EM AÇÃO
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Post-Drawing Interview Questions For Each 
Animal In Individual Diagnostics:

What kind of ability does it have to move?
What environment does it like (physical, so-
cial)?
What environment would it feel uncomfor-
table in?
What impact does it have on its environ-
ment (physical, social)?
How does it relate to its own species?
How does it relate to man?
How can man communicate with it?
What is a danger to it?
How can it be a danger to other living be-
ings?
How can it help other living beings?

Post-Drawing Interview Questions for CO-
uple Therapy

What would the two animals do together?
How can one disturb the other?
How can they defend themselves against 
the other?
How do they complement each other (e.g. 
if one has a weakness in one area does the 
other have a strength in that particular 
area)?
What unresolved tasks are there in the re-
lationship?
What conflicts can they prevent?
What can one give that the other needs?
How can one help the personality develop
ment of the other?
How can they help the development of the 
relationship?

EXAPMLE EXPERIENCES FOR EACH METHOD

Required tools: A No. 2 pencil and a sheet of 
8.5” x 11” paper.

Instruction:
“Draw yourself and your partner as no-
nexistent animals (animals that do not exist 
in reality)”. After Finishing “Write down the 
following:

(a) which represents you and which repre-
sents your partner,

(b) what animals are they made of,

(c) what percentage of the whole are the in-
dividual animals,

(d) give them names which express their ‘es-
sence’”.

Cyanotype solution materials

Solution A: 
Water 100 ml
Ferric Ammonium Citrate 20 g
 
Solution B: 
Water 100 ml
Potassium Ferricyanide 8 g
 
Before use, combine equal parts of A and 
B. Use a brush to “paint” the paper with the 
emulsion in a slightly dark space (40W lamp 
in the room is okay)
 
Developer:
Wash for 5 minutes in running water. The 
print will still be weak and not be fully blue. 
Drying

EXAPMLE EXPERIENCES FOR EACH METHOD

Them Nonexistent Animal Drawing 
Technique (SSCA, Hungary) 

EXEMPLOS DE EXPERIÊNCIAS PARA CADA MÉTODO

Técnica de Desenho de Animais Inexistentes 
(SSCA, Hungria)

Ferramentas necessárias: um lápis n º 2 e 
uma folha de papel 8,5 “x 11”.
Instrução:
“Desenhe você e seu parceiro como ani-
mais inexistentes (animais que não exis-
tem na realidade)”. Após o término “Anote 
o seguinte:
(a) que representa você e que representa 
seu parceiro,
(b) de que animais são feitos,
(c) que percentagem do todo é o
animais divididos,
d) dar-lhes nomes que exprimam a sua 
«essência».

Materiais da solução de cianotipo
Solução A:
Água 100 ml
Citrato de amônio férrico 20 g
Solução B:
Água 100 ml
Ferricianeto de Potássio 8 g
Antes de usar, combine partes iguais de A e B. Use 
um pincel para “pintar” o papel com a emulsão 
em um espaço ligeiramente escuro (a lâmpada de 
40W na sala está bem)
Desenvolvedor:
Lave por 5 minutos em água corrente. A im-
pressão continuará fraca e não será totalmente 
azul. Secagem

Perguntas da entrevista pós-desenho para 
cada animal em diagnósticos individuais:
Que tipo de habilidade tem que se mover? 
Que ambiente gosta (física, social)?
Em que ambiente se sentiria descomplicado?
Que impacto tem no seu ambiente (físico, so-
cial)?
Como isso se relaciona com sua própria es-
pécie?
Como isso se relaciona com o homem?
Como o homem pode se comunicar com isso?
O que é um perigo para isso?
Como isso pode ser um perigo para outros 
seres vivos?
Como isso pode ajudar outros seres vivos?

Perguntas da Entrevista Pós-Desenho para a 
Terapia por CO
O que os dois animais fariam juntos? Como se 
pode perturbar o outro?
Como eles podem se defender contra o outro?
Como eles se complementam (por exemplo, 
se alguém tem uma fraqueza em uma área, o 
outro tem uma força nessa área específica)?
Que tarefas não resolvidas existem no relacion-
amento?
Quais são os conflitos que eles podem evitar?
O que alguém pode dar que o outro precisa? 
Como alguém pode ajudar o desenvolvimento 
da personalidade do outro?
Como eles podem ajudar no desenvolvimento 
do relacionamento?

EXEMPLOS DE EXPERIÊNCIAS PARA CADA MÉTODO

VALORES EM AÇÃO VALORES EM AÇÃO



VALUES IN ACTION              VALUES IN ACTION 1716

EXAPMLE EXPERIENCES FOR EACH METHOD 

PROCESS OF PROJECT WORK IN THE PUP-
PET SHOW

The whole process of project work takes 
usually several months, sometimes the who-
le school year. If you make smaller projects, 
where only few youngsters are included, 
they take less time.

1. BRAINSTORMING FOR IDEAS
The youngsters had many different ideas 
for the project, so we had first collected all 
the ideas. Together we looked at each idea 
and discussed it from different angles. It is 
important to make the project open eno-
ugh for the ideas of the youth to find space 
inside project.  In this case, the youth chose 
the theme about racism and tolerance. The 

point of this phase is to give the youngsters 
opportunity to speak about the themes that 
are interested in and the ideas that are the-
irs, because that is what motivates them 
to go on with the project and cooperate in 
the project till the end. If we force our ideas, 
they don’t feel they are part of the project 
and they don’t feel heard. In the process of 
choosing the ideas they learn how to make 
compromises, accept others opinions and 
make arrangements.

2. DEVELOPMENT OF THE PROJECT IDEA
When the idea was chosen, we discussed 
how to make the project work, what acti-
vities are needed to make the whole project 
(story, scenario, puppets, scene, organising 
the final event). We formed five different gro-
ups (writing scenario, sewing the puppets, 
making the scene, making the show, cate-
ring) and each participant chose in which 
group she/he wants to cooperate. 

3. WORKING IN SMALLER GROUPS
In each working group we first made a plan 
of activities, what we want and have to do. 
In the case of the puppet show, the scenario 
group started making up the story, involving 
all the messages they want to pass to the pu-
blic (raising awareness about the prejudices 
and stereotypes towards people from other 

countries, political problems). After finishing 
the scenario, they started reading and prac-
ticing, we included their ideas also along the 
way; during the practicing. They also chose 
the music for background of every scene. 

A professional puppeteer Tadej Pišek was 
training the group before the final show so 
they could learn from the expert. The group 
for sewing and designing the puppets from 
cloth and felt. These workshops were per-
formed by the women who are retired and 
know how to make things, they are spending 
time with the youngsters, talking to them 
and creating things together. Group for ma-
king the scene in the theatre were coopera-
ting with a professional painter. 

They painted a big canvas for the backgro-
und and then many smaller canvases for 
each country that puppets visited. They 
were also making technical things, like a 
wooden stand for the canvases. Group for 
photography and marketing made a photo 
exhibition, the photos were made by a parti-
cipant in cooperation with professional pho-
tographer. They prepared theatre sheet and 
invitations. The catering group prepared a 
list of food and drink, calculating the amo-
unts needed and baked cookie. They were 
serving the guests in the event. 

4. THE EVENT
The final result was the puppet show, a per-
formance in a theatre in Radovljica, where 
youth presented their project work in local 
environment. Around 100 people came to 
see the show and it was a big success.
 

5. EVALUATION
In the last phase we evaluated the project. All 
the process was documented which was a big 
help in filling the forms for unemployment 
service, personal folders of the participants 
and issuing the certificates for individual par-
ticipants when they exit PLYA. Programme. 

EXAPMLE EXPERIENCES FOR EACH METHOD

Todo o processo de trabalho do projeto leva geral-
mente vários meses, às vezes o último ano letivo. 
Se você fizer projetos menores, onde apenas al-
guns jovens estão incluídos, eles levam menos 
tempo.

1. BRAINSTORMING PARA IDÉIAS
Os jovens tinham muitas idéias diferentes para o 
projeto, então, primeiro coletamos todas as ideias. 
Juntos, analisamos cada ideia e discutimos de dif-
erentes ângulos. É importante tornar o projeto 
aberto para as ideias dos jovens para encontrar 
espaço dentro do projeto. Neste caso, os jovens 
escolheram o tema sobre racismo e tolerância.

O ponto dessa fase é dar aos jovens a oportuni-
dade de falar sobre os temas que interessam e so-
bre as ideias, pois é isso que os motiva a continuar 
com o projeto e cooperar no projeto até o fim. Se 
forçarmos nossas ideias, elas não se sentirão parte 
do projeto e não se sentirão ouvidas. No processo 
de escolher as ideias, eles aprendem como fazer 
compromissos, aceitam opiniões de outros e fazem 
acordos.

2. DESENVOLVIMENTO DA IDEIA DO PROJECTO
Quando a ideia foi escolhida, discutimos como fazer 
o projeto funcionar, quais atividades são necessári-
as para fazer todo o projeto (história, cenário, fanto-
ches, cena, organização do evento final). Formamos 
cinco grupamentos diferentes (cenário de roteiro, 
costurando os bonecos, fazendo a cena, fazendo o 
show, marcando) e cada participante escolheu em 
qual grupo quer cooperar.

3. TRABALHANDO EM GRUPOS MENORES
Em cada grupo de trabalho, primeiro fizemos um 
plano de atividades, o que queremos e temos que 
fazer. No caso do show de marionetes, o grupo de 
cenários começou a compor a história, envolvendo 
todas as mensagens que eles queriam passar para 
o público (aumentando a consciência sobre os pre-
conceitos e estereótipos em relação às pessoas de 

outros países, problemas políticos). Depois de ter-
minar o cenário, eles começaram a ler e praticar, in-
cluímos suas ideias também ao longo do caminho; 
durante a prática. Eles também escolheram a música 
para o fundo de cada cena.
Um marioneteiro profissional Tadej Pišek estava 
treinando o grupo antes do show final para que 
pudessem aprender com o especialista. O grupo 
para costurar e projetar os fantoches de tecido e 
feltro. Esses workshops foram realizados pelas mul-
heres aposentadas e sabem como fazer as coisas, 
estão passando o tempo com os jovens, conver-
sando com eles e criando coisas juntos. O grupo que 
realizou a cena no teatro cooperava com um pintor 
profissional.
Eles pintaram uma tela grande para o fundo e depois 
muitas telas menores para cada país que os fanto-
ches visitaram. Eles também estavam fazendo coisas 
técnicas, como um suporte de madeira para as telas. 
Grupo de fotografia e marketing fez uma exposição 
fotográfica, as fotos foram feitas por um participante 
em cooperação com fotógrafo profissional. Eles pre-
pararam uma folha de teatro e convites. O grupo 
de catering preparou uma lista de comida e bebida, 
calculando os ingredientes necessários e assando 
biscoitos. Eles estavam servindo os convidados no 
evento.

4. O EVENTO
O resultado final foi o espetáculo de marionetes, 
um espetáculo em um teatro em Radovljica, 
onde os jovens apresentavam seu trabalho de 
projeto no ambiente local. Cerca de 100 pessoas 
vieram para ver o show e foi um grande sucesso.

5. AVALIAÇÃO
Na última fase, avaliamos o projeto. Todo o proc-
esso foi documentado, o que ajudou bastante 
a preencher os formulários para o serviço de 
desemprego, as pastas pessoais dos partici-
pantes e a emissão dos certificados para os par-
ticipantes individuais quando saíram da PLYA. 

PROCESSO DE TRABALHO DO PROJETO 
NO PUPPET SHOW

EXEMPLOS DE EXPERIÊNCIAS PARA CADA MÉTODO EXEMPLOS DE EXPERIÊNCIAS PARA CADA MÉTODO

VALORES EM AÇÃO VALORES EM AÇÃO
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EXAPMLE EXPERIENCES FOR EACH METHOD

IMPORTANCE OF THE WARM UP IN 
DRAMA

In working with the British Drama method 
the warm-up is an important and indispen-
sable element that has to be part of the pro-
cess regardless of its length. This means that 
no matter if our workshop lasts a whole day 
or an hour, and no matter whether the gro-
up is experienced in working with drama or 
is just starting out, part of the time has to 
be spent on warming up the participants. 
This bring us to an important question – 
should the trainer also warm up? Should 
be walk around with the group, introduce 
him/herself, activate the sense of touch all 
the while leading the exercise? It is possible 
for the trainer to effectively lead the group 
without warming up him or herself? As al-
ways everyone will decide themselves but 
basing on experience (both as a participants 
and a trainer) I strongly recommend to take 
part in parts or in the entirety of this pha-
se. This is a chance not only to awaken one’s 
spontaneity, expose one’s style of work, de-
monstrate authenticity, openness, and mo-
deling the rules regarding areas such as 
sense of humor, tolerance and boundaries. 
By inviting the group to take part in a diffi-
cult experience such as working with drama 

the trainer takes part in the beginning pha-
se to build  trust between him/her and the 
group. From the perspective of a participant 
the trainer can express their emotions and 
mood in the group while spontaneously an-
swering the needs that often come up (tho-
ugh often in a non-verbal way). Thanks to 
the trainer’s presence and engagement he/
she can prolong or shorten specific parts of 
the warm-up, adjust the tempo of introdu-
cing new elements such as touch, closeness 
and eye contact. And though it may seem 
that leading a warm-up and taking part in 
it at the same time requires more aware-
ness it actually paradoxically makes it easier 
to feel the group process, set course of the 
warm-up adequate to the current feel of the 
group, and ground oneself with the partici-
pants “here and now”. This is a very strong 
pillar of working with drama, that allows 
the second phase to go into developmental 
experiences. There are many ideas for war-
m-ups. This this a very creative phase of the 
work and with time the leading trainer will 
have an easy time implementing their ideas, 
improvising and answering the reactions of 
the group, adjusting the exercised to the cu-
rrent energy levels of the participants. 

EXAPMLE EXPERIENCES FOR EACH METHOD

Here are several ideas for this phase of the 
work: 
- The group walks freely around the room in 
their own pace and choosing the direction. 
The trainer asks that the participants feel 
their own bodies, checking whether it is well 
rested, is it tired, is there any tension? The 
trainer moderates the tempo of walking by 
asking them to walk in a way that non-ver-
bally reflects how they feel. Afterwards, we 
ask that they walk in a way that is the exact 
opposite of how they feel and then again 
how they feel like now in order to check if 
anything has changed in their bodies or in 
the way they feel. 
- The trainer proposes that participants greet 
someone in a different way that they usually 
do. Their task is to greet with feet first, and 
then with knees, hips, shoulders and heads 
at the end. There is a lot of motion and fun 
in this exercise and more and more sophi-
sticated forms of greetings show up. Partici-
pants usually act freely and spontaneously 
– looking for an idea how to greet in a new 
different way.  Everyone has a chance for a 
close contact with someone. 
- The group walks about the room. After 
they have greeted themselves in some way 
the trainer asks that everyone moves around 
always touching someone with their hand 
(the hands touch as if we were high-fiving 
someone). You cannot let go of someone el-
se’s hand until you are touching someone 
else. You should be in constant motion and 
try not to stop, however this exercise is not to 
be done quickly but calmly. The trainer can 
turn on calm (but not sleepy) music; 
- The group moves around the room freely 
and together we decide on a signal (i.e. two 
claps) that will mean that everyone should 
get together in groups of 4-6. Take note of 
the number of participants and aim to have 
groups that have an equal number of par-
ticipants. At the signal the group divides 
into smaller teams and the trainer comes 
up with a word or phrase. The group has 10 
seconds to create a shape of this objects 
using only their own bodies. In this time the 
trainer can turn on music for 10 seconds or 
counts down from 10. When the time is up 
the groups freeze in the shapes they have 
created. The words used can include: clock, 

lion, fire, tram. You can also decide to match 
the words used to the topic of the workshop. 
The groups stay for a couple seconds in the-
se poses, observe others and again begin to 
freely walk around the room until they hear 
the signal to find another group to create 
the next shape with.

Anna Ejme

Atalaya’s founder and president, psychologist, co-
ach, group process facilitator with over 12-year 
experience in personal development initiatives 
and workshops aimed to improve social skills. She 
is also constantly developing her own, currently 
studying at the Polish Institute of Psychodrama.
With a sense of humour and a 
proper distance, she is co-creating 
with the whole team an organiza-
tion based on trust, self-commit-
ment and freedom. 
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IMPORTÂNCIA DO AQUECIMENTO EM DRAMA

Ao trabalhar com o método do Drama britânico, 
o aquecimento é um elemento importante e 
indispensável que deve ser parte do processo, 
independentemente de seu tamanho. Isso sig-
nifica que não importa se nossa oficina dura 
um dia ou uma hora inteira, e não importa se o 
crescimento é experiente em trabalhar com tea-
tro ou está apenas começando, parte do tempo 
tem que ser gasto em aquecer os participantes. 
Isso nos leva a uma questão importante - o trei-
nador também deve se aquecer? Deve andar 
por aí com o grupo, apresentar-se, ativar o sen-
tido do tato enquanto conduz o exercício? É 
possível que o treinador conduza efetivamente 
o grupo sem se aquecer? Como sempre todos 
se decidirão, mas baseando-se na experiência 
(tanto como participantes como como forma-
dor), recomendo vivamente que participem 
em partes ou na totalidade desta fase. Esta é 
uma oportunidade não apenas para despertar 
a espontaneidade de uma pessoa, expor seu 
estilo de trabalho, demonstrar autenticidade, 
abertura e modelar as regras referentes a áreas 
como senso de humor, tolerância e limites. Ao 
convidar o grupo a participar de uma experiên-
cia difícil, como trabalhar com dramatizações o 
instrutor participa do início para criar confiança 
entre ele e o grupo. Do ponto de vista de um 

participante, o formador pode expressar as suas 
emoções e humor no grupo, ao mesmo tempo 
que responde espontaneamente às necessi-
dades que surgem frequentemente (muitas vez-
es de forma não verbal). Graças à presença e ao 
envolvimento do treinador, ele pode prolongar 
ou encurtar partes específicas do aquecimento, 
ajustar o tempo de introdução de novos elemen-
tos, como toque, proximidade e contato visual. 
E embora possa parecer que liderar um aqueci-
mento e participar ao mesmo tempo exija mais 
consciência, na verdade paradoxalmente torna 
mais fácil sentir o processo grupal, definir o cur-
so do aquecimento adequado à sensação atual 
de o grupo, e aterrar-se com os participantes 
“aqui e agora”. Este é um pilar muito forte de tra-
balhar com o drama, que permite que a segunda 
fase entre em experiências de desenvolvimento. 
Existem muitas ideias para war-ups. Esta é uma 
fase muito criativa do trabalho e, com o tempo, 
o instrutor líder terá facilidade para implemen-
tar suas ideias, improvisando e respondendo 
às reações do grupo, ajustando o exercício aos 
níveis de energia atuais dos participantes. 

Aqui estão várias idéias para esta fase do tra-
balho:
- O grupo anda livremente pela sala em seu 
próprio ritmo e escolhe a direção. O formador 
pede que os participantes sintam o seu próprio 

corpo, verificando se está bem descansado, se 
está cansado, se existe alguma tensão? O treina-
dor modera o ritmo da caminhada, pedindo-lhes 
que andem de uma maneira que, de maneira não 
verbal, reflita como se sentem. Depois, pedimos 
que andem de uma maneira que é exatamente o 
oposto de como se sentem e, novamente, como 
se sentem agora, a fim de verificar se alguma coisa 
mudou em seus corpos ou na maneira como se 
sentem.
- O treinador propõe que os participantes cumpri-
mentem alguém de um modo diferente do que 
costumam fazer. Sua tarefa é cumprimentar com 
os pés primeiro e depois com os joelhos, quad-
ris, ombros e cabeças no final. Há muito movi-
mento e diversão neste exercício e formas mais 
e mais sofisticadas de saudações aparecem. Os 
participantes geralmente agem livremente e es-
pontaneamente - procurando uma ideia de como 
cumprimentar de uma maneira diferente. Todos 
têm a chance de um contato próximo com alguém.
- O grupo anda pela sala. Depois que eles se 
cumprimentam de alguma forma, o treinador 
pede que todos se movam sempre tocando em 
alguém com a mão (as mãos se tocam como se 
estivéssemos chamando alguém). Você não pode 
soltar a mão de alguém até tocar em outra pessoa. 
Você deve estar em constante movimento e tentar 
não parar, no entanto este exercício não deve ser 
feito rapidamente, mas com calma. O treinador 
pode ativar a música calma (mas não sonolenta);
- O grupo se movimenta livremente pela sala e 
juntos decidimos por um sinal (ou seja, dois aplau-
sos), o que significa que todos devem se reunir 
em grupos de 4 a 6. Tome nota do número de par-
ticipantes e pretenda ter grupos que tenham um 
número igual de participantes. Ao sinal, o grupo se 
divide em equipes menores e o treinador aparece 
com uma palavra ou frase. O grupo tem 10 segun-
dos para criar uma forma desses objetos usando 
apenas seus próprios corpos. Neste momento, o 
treinador pode ligar a música por 10 segundos ou 
contar a partir de 10. Quando o tempo acabar, 
os grupos congelam nas formas que criaram. As 
palavras usadas podem incluir: relógio, leão, re, 
bonde. Você também pode decidir combinar 

as palavras usadas no tópico do workshop. Os 
grupos permanecem por alguns segundos, ob-
servam os outros e novamente começam a cam-
inhar livremente pela sala até ouvirem o sinal 
para encontrar outro grupo para criar a próxima 
forma.

Anna Ejme

Fundador e presidente da Atalaya, psicólogo, 
coautor, facilitador do processo de grupo com 
mais de 12 anos de experiência em desen-
volvimento pessoal, workshops e workshops 
voltados para melhorar as habilidades sociais. 
Ela também está constantemente desenvolv-
endo a sua, atualmente estudando no Instituto 
Polonês de Psicodrama. Com um sentido de hu-
mor e uma distância 
adequada, ela está co-criando 
com toda a equipe uma 
organização baseada na confiança, 
auto-compromisso e liberdade.

VALORES EM AÇÃO
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HORSE ASSISTED EDUCATION

An innovative approach to personal develop-
ment in which the horse is the key to our work, 
can become a useful method of working with 
youth on their values and beliefs which are the 
key to motivation and decision making processes. 
The space that we create and experience during 
Horse Assisted Education is particularly useful 
due to its characteristics: work is based on rules 
of mutual trust, voluntary participation and lack 
of judgment. This atmosphere makes it easy to 
take off the masks which we wear during many 
situations in life and allows us to get to our true 
“inner self”. The horses will ask you the question 
“who are you?” looking for an authentic answer 
from us. This is the foundation of working with 
youth on values and supporting others in unco-
vering or building their personal identity. 

AUTHENTICITY: 

The horses can read our inner motivations and 
take off the masks that we wear. Next to a hor-
se it’s not very effective to pretend you’re some-
one else. They require authenticity from us from 
the very beginning. How we present ourselves 
to others on an everyday basis isn’t important to 
the horses. They will follow someone who knows 
who he is and knows how to show himself. 

COHERENCE: 

Horses understand our non-verbal communica-
tion as long as it is coherent without intentions. 
During personal development courses with hor-
ses we work on bringing together what is inside 
us with what happens outside of us. In order to 
do this we need a better understanding of our 
own aims. We also need to synchronize our body, 
mind and emotions. 

SELF-AWARENESS: 

Coming in contact with a horse allows us to be-
come more aware of ourselves. Both by under-
standing our needs and by going outside of our 
comfort zone in order to care for another being. 
This is the foundation of working with horses. 

TEAMWORK AND EMPATHY: 

Since horses are herd animals they have an inna-
te desire to work together. In order to complete a 
task (or to not complete it) during an experience 
with a horse you have to want to work together 
and have the ability to start a dialogue between 
the two of you. This dialogue however requires 
that you are observant of the needs of the other. 
Thanks to this we have the perfect opportunity to 
work on our empathy. 

ABOUT WORK ON VALUES DURING DEVELOPMENT PROGRAMS WITH HORSES

„YOU CAN LEAD A HORSE TO THE WATER, BUT 
YOU CANNOT MAKE HIM DRINK” 

HORSE ASSISTED EDUCATION

CLARITY OF COMMUNICATION

In order to start a dialogue with a horse we need 
to listen to its needs as well as relay our own in 
a clear and appropriate way. Working on com-
munication happens naturally, sometimes even 
unconsciously. 

The signals we sent out are immediately veri-
fied. You receive feedback from the horse which 
can help in our next attempts to create a bond, 
allows us to test different strategies and chan-
ge our communication strategies in order to be 
more effective. 

DEEP BONDS AND RELATIONSHIPS: 

The Horse Assisted Education Approach is based 
on the relationship between the facilitator that 
creates a safe place for the participants and the 
horses that are the trainers. This relationship that 
is built over many years provides the horses with 
a feeling of safety and understanding during the 
tasks it is asked to complete. In this space it beco-
mes possible for youth to experience themselves 
in a relation with a horse that is “here and now” 
without the masks or pretending but simply be-
ing present. 

RESPONSIBILITY

In any experience with a horse each step of the 
participant requires taking on responsibility, co-
urage and decision making. 

It is worth noting that research suggests that 
youths’ systems of values are tied to their perso-
nality traits as well as strategies of acting and for 
this reason working with the younger generation 
on their values can have an important impact on 
shaping their coming of age journey as well as 
their decision making skills (source: Ostrowska 
2006, Michałowska, 2010). 

HORSE ASSISTED EDUCATION

Agata Wiatrowska - Author of the text

Being a natural born facilitator, Agata brought 
Horse Assisted Education to Poland and the Cen-
tral Europe and founded HorseSense a center for 
working with horses using this method. Her nu-
merous qualifications include: a licensed Horse 
Assisted Education facilitator, licensed partner 
of HorseDream, coach, and 2nd degree coach of 
Grupa TROP. For several years she has been the 
Chairwoman of the Boards of Directors of the 
European Association for Horse Assisted Educa-
tion (EAHAE). She is the author of books about 
personal development with a horse: “The Horse 
As a Trainer. Personal development with a hor-
se and lessons from horse-trainers” (2016) and 
“The Manager Learns from the Horse” (2013). 

Agata Wiatrowska - Autor do texto

Sendo uma facilitadora natural, Agata trouxe a Horse 
Assisted Educa para a Polônia e a Europa Central e 
fundou a HorseSense um centro para trabalhar com 
cavalos usando este método. Suas numerosas quali-
ficações incluem: um Horse Assisted Educa licenciado 
no facilitador, parceiro licenciado da HorseDream, 
treinador e treinador de 2º grau da Grupa TROP. Du-
rante vários anos, ela foi Presidente dos Conselhos de 
Diretores da Associação Europeia de Educação Assist-
ida por Cavalos (EAHAE). Ela é autora de livros sobre 
desenvolvimento pessoal com um cavalo: “O cavalo 
como treinador. Desenvolvimento pessoal com um 
horizonte e lições de treinadores de cavalos ”(2016) 
e“ O Gerente Aprende com o Cavalo ”(2013).

EDUCAÇÃO ASSISTIDA POR CAVALO
Uma abordagem inovadora para o desenvolvimen-
to pessoal, na qual o cavalo é a chave do nosso tra-
balho, pode se tornar um método útil de trabalhar 
com os jovens em seus valores e crenças, que são 
a chave para os processos de motivação e tomada 
de decisão. O espaço que criamos e experimenta-
mos durante a Educação Assistida por Cavalos é 
particularmente útil devido às suas características: 
o trabalho é baseado em regras de confiança mú-
tua, participação voluntária e falta de julgamento. 
Essa atmosfera facilita a remoção das máscaras que 
usamos em muitas situações da vida e nos permite 
chegar ao nosso verdadeiro “eu interior”. Os cava-
los farão a pergunta “quem é você?” Procurando 
uma resposta autêntica de nós. Esse é o alicerce de 
trabalhar com jovens em valores e apoiar outros na 
desco- berta ou construção de sua identidade pes-
soal.

AUTENTICIDADE:
Os cavalos podem ler nossas motivações internas e 
tirar as máscaras que usamos. Ao lado de uma cena, 
não é muito eficaz fingir que você é outra pessoa. 
Eles exigem autenticidade de nós desde o início. 
Como nos apresentamos aos outros em uma base 
diária não é importante para os cavalos. Eles seg-
uirão alguém que sabe quem ele é e sabe como se 
mostrar.

COERÊNCIA:
Cavalos entendem a nossa comunicação não verbal 
desde que seja coerente sem intenções. Durante os 
cursos de desenvolvimento pessoal com hormôni-
os, trabalhamos para reunir o que está dentro de 
nós com o que acontece fora de nós. Para fazer isso, 
precisamos entender melhor nossos próprios obje-
tivos. Também precisamos sincronizar nosso corpo, 
mente e emoções.

AUTO-CONSCIÊNCIA:
Entrar em contato com um cavalo nos permite ficar 
mais conscientes de nós mesmos. Tanto por en-
tender nossas necessidades quanto por sair de nos-
sa zona de conforto para cuidar de outro ser. Esta é 
a base do trabalho com cavalos.

TRABALHO EM EQUIPE E EMPATIA:
Como os cavalos são animais de rebanho, eles têm 
um
te desejo de trabalhar juntos. Para completar uma 
tarefa (ou não completá-la) durante uma experiên-
cia com um cavalo, você precisa trabalhar em con-
junto e ter a capacidade de iniciar um diálogo entre 
vocês dois. Esse diálogo, entretanto, exige que você 
esteja atento às necessidades do outro. Graças a 
isso, temos a oportunidade perfeita para trabalhar 
em nossa empatia.

CLAREZA DA COMUNICAÇÃO
A fim de iniciar um diálogo com um cavalo, precisa-
mos ouvir suas necessidades e também transmitir 
as nossas de uma maneira clara e apropriada. Tra-
balhar na comunicação acontece naturalmente, às 
vezes até inconscientemente.
Os sinais que enviamos são imediatamente verifi-
cados. Você recebe feedback do cavalo, o que pode 
ajudar em nossas próximas tentativas de criar um 
vínculo, nos permite testar diferentes estratégias e 
mudar nossas estratégias de comunicação, a fim de 
sermos mais eficazes.

VANTAGENS PROFUNDAS E RELAÇÕES:
A Abordagem de Educação Assistida por Cavalos 
baseia-se na relação entre o facilitador que cria um 
local seguro para os participantes e os cavalos que 
são os treinadores. Esta relação que é construída ao 
longo de muitos anos proporciona aos cavalos uma 
sensação de segurança e compreensão durante as 
tarefas que são solicitadas a completar. Nesse es-
paço, é possível que os jovens experimentem uma 
relação com um cavalo que está “aqui e agora” sem 
as máscaras ou fingindo, mas simplesmente estando 
presentes.

RESPONSABILIDADE
Em qualquer experiência com um cavalo, cada 
etapa do participante requer assumir responsabili-
dade, cooperação e tomada de decisão.
Vale a pena notar que a pesquisa sugere que os 
sistemas de valores dos jovens estão atrelados 
aos seus traços de personalidade e às estratégias 
de atuação e, por isso, trabalhar com a geração 
mais jovem em seus valores pode ter um impacto 
importante na formação do amadurecimento. 
viagem, bem como as suas capacidades de tomada 
de decisão (fonte: Ostrowska 2006, Michałowska, 
2010).

SOBRE O TRABALHO DOS VALORES DURANTE OS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO COM CAVALOS

PODE CONDUZIR UM CAVALO À ÁGUA, MAS 
VOCÊ NÃO PODE FAZÊ-LO BEBER

EDUCAÇÃO ASSISTIDA POR CAVALOS EDUCAÇÃO ASSISTIDA POR CAVALOS
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 A REFLECTION FROM THE YOUTH LEADERS

1. What did you learn about yourself thro-
ugh the course of this project?

- I have learned that I have more creative 
skills that I have thought. I did things that 
I thought I have no talent for and it did not 
turn out bed. I learned again, and it remin-
ded me, that as a youth worker, you should 
always look at the group you are working 
with and adapt the activities to them. I also 
learned that you should take care of yourself 
and that that is an important element of ta-
king good care of the youngsters. 

- It was a very challenging year for me as I 
was put in the situation where I had to start 
depending more on myself and stand on my 
own two feet. It all started in Feb when I was 
a part of VIA-ME project and started to learn 
more about my goals, strength, weaknesses, 
social skills, etc. This whole experience was a 
true eye opener.

- This project was a major opportunity of 
personal and professional growth. As a chal-
lenge, it was a major step in acquiring social 
and communication skills in a variety of con-
texts such as institutional communication, 
teaching and establishing platforms of col-
laborative work.

2. How did participating in the project 
influence you as a person?

- I am trying to do more on forming my per-
sonality. I became more confident, determi-
ned, courageous and I also try to think more 
out of the box. I am accepting the fact that it 
is not necessary to make everything perfect; 
my health and happiness is more important.

- I am really happy that I am able to do the 
work I like, to have a chance to constantly de-
velop, to be so fortunate so meet nice people 
and exchange knowledge and experiences 
with professionals and also to pass on some-
thing that I know and believe in. I think I am 
much more rich now. Sometimes it is good 
to get conformation and to be more aware 
about how good it is to enjoy work which re-
presents almost half of our lives. This project 
reminded me that I`m one of the lucky ones.

- The immediate consequence of my parti-
cipation in the one-week project proved to 
be fundamental for a peaceful reunion with 
my most emotional and relational universe, 
essential for the reception and perception of 
my surroundings.

Self-developmental experience with 

horses:

Expanding the possibilities of seeing
How our perception limits our ability 
to read reality (in particular seeing 
and feeling the horse) and how to 

expand it.

Task: Observation and evaluation

You can do this task in a place where you can 
freely observe a few horses (2 are enough). 
It may be a square you let them on or just 
their daily paddock. Rather not a meadow, 
because there may be less interaction be-
tween horses, and we are looking for them.
Duration: 15 min - 30 minutes plus prepa-
ration of about 30 minutes (bringing and 
escorting horses)Materials: Print this exerci-
se, take a pen and a pad to write comforta-
bly.

Part A: Observe the horses for a few minu-
tes and start to write down what you can 
see, write down everything that comes 
to your mind without thinking about it, 
without censorship or thinking about facts 
or opinions, then you will deal with later.

Part B: Now try to mark the observations, 
which are the facts, and which are the opi-
nions (mark O for each Observation and F for 
each fact).

Distinguishing facts and opinions is the first 
step to good communication with each 
other, with horses and the world. This is the 
first step to develop self-awareness, which is 
crucial for both working with horses and sel-
f-development.

If you want you can join Agata Wiatrowska’s 
developmental webinars: 
www.horsesense.pl and online courses, whe-
re you can develop self-awareness with your 
own horse: www.tajemnicekoni.pl

HORSE ASSISTED EDUCATION

Observations: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Experience

Experiência de autodesenvolvimento com cavalos:
Expandindo as possibilidades de ver Como nossa 
percepção limita nossa capacidade de ler a reali-
dade (em particular, vendo e sentindo o cavalo) e 
como expandi-lo.

Tarefa: Observação e avaliação

Você pode fazer essa tarefa em um lugar onde você 
pode observar livremente alguns cavalos (2 são su-
ficientes). Pode ser um quadrado em que você os 
deixa ou apenas o paddock diário deles. Em vez de 
prado, porque pode haver menos interação entre 
cavalos, e nós estamos procurando por eles. Du-
ração: 15 min - 30 minutos mais a preparação de 
cerca de 30 minutos (trazer e escoltar cavalos) Ma-
teriais: Imprima este exercício, pegue uma caneta e 
um bloco para escrever confortavelmente.

Parte A: Observe os cavalos por alguns minutos e 
comece a escrever o que você pode ver, anote tudo 
o que vier à sua mente sem pensar sobre isso, sem 
censura ou pensando em fatos ou opiniões, então 
você lidará mais tarde .

Parte B: Agora tente marcar as observações, quais 
são os fatos, e quais são as opões (marca O para cada 
observação e F para cada fato).

Distinguir fatos e opiniões é o primeiro passo para 
uma boa comunicação uns com os outros, com os 
cavalos e o mundo. Este é o primeiro passo para 
desenvolver a autoconsciência, que é crucial tanto 
para o trabalho com cavalos como para o autodesen-
volvimento.

Se você quiser, pode se juntar aos webinars de desen-
volvimento da Agata Wiatrowska: www.horsesense.
pl e cursos on-line, onde você pode desenvolver au-
toconsciência com seu próprio cavalo: www.tajem-
nicekoni.pl

1. O que você aprendeu sobre si mesmo ao longo do 
curso deste projeto?

- Eu aprendi que tenho mais habilidades criativas que 
tenho pensado. Eu fiz coisas que eu achava que não 
tinha talento e que não dava para a cama. Aprendi de 
novo, e me lembrou que, como trabalhador jovem, 
você deve sempre olhar para o grupo com quem está 
trabalhando e adaptar as atividades a eles. Também 
aprendi que você deve cuidar de si mesmo e que isso 
é um elemento importante para cuidar bem dos jo-
vens.

- Foi um ano muito desafiador para mim quando fui 
colocado na situação em que tive que começar a de-
pender mais de mim mesmo e ficar de pé sozinho. 
Tudo começou em fevereiro, quando fiz parte do pro-
jeto VIA-ME e comecei a aprender mais sobre meus 
objetivos, força, fraquezas, habilidades sociais, etc. 
Toda essa experiência foi uma verdadeira revelação.

- Este projeto foi uma grande oportunidade de cresci-
mento pessoal e profissional. Como um desafio, foi 
um grande passo na aquisição de habilidades sociais 
e de comunicação em uma variedade de contextos, 
como a comunicação institucional, o ensino e o es-
tabelecimento de plataformas de trabalho colabora-
tivo.

2. Como participar do projeto influenciou você 
como pessoa?

- Estou tentando fazer mais na formação da 
minha personalidade. Tornei-me mais confiante, 
determinado, corajoso e também tento pensar 
mais fora da caixa. Estou aceitando o fato de que 
não é necessário tornar tudo perfeito; minha 
saúde e felicidade são mais importantes.

- Estou muito feliz por poder fazer o trabalho de 
que gosto, ter a chance de se desenvolver con-
stantemente, ser tão afortunado, conhecer pes-
soas legais e trocar conhecimentos e experiên-
cias com profissionais e também transmitir algo 
que Eu sei e acredito. Eu acho que sou muito 
mais rico agora. Às vezes é bom obter confor-
mação e ter mais consciência de como é bom 
desfrutar de um trabalho que representa quase 
a metade de nossas vidas. Este projeto me lem-
brou que eu sou um dos sortudos.

- A consequência imediata da minha partici-
pação no projeto de uma semana provou ser 
fundamental para uma reunião pacífica com o 
meu universo mais emocional e relacional, es-
sencial para a recepção e percepção do meu 
ambiente.

EDUCAÇÃO ASSISTIDA POR CAVALOS UMA REFLEXÃO DOS LÍDERES DA JUVENTUDE

Experiência

Observações:
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A REFLECTION FROM THE YOUTH LEADERS ORGANISATION

Atalaya Foundation

Atalaya is an educational foundation fo-
unded at the end of 2014. We are mainly 
focused around education and suppor-
ting youth and young adults in their qu-
est for designing and fulfilling their plans 
for self-development.

Our mission is creating a safe space for 
meeting the developmental needs of 
teenagers in foster care as well as their 
closest surrounding. We support them in 
their personal growth throughout their 
lives, focusing mainly on empowerment, 
building relationship skills and streng-
thening self-esteem.

Our educational programs are prepared 
to suit the needs of our participants, uti-
lize innovative methods of teaching and 
a proactive approach to learning and 
a personal responsibility for one’s own 
personal growth. We dedicate our pro-
jects predominantly towards foster care 
- both institutional care (young adults, 
youth, children) and foster families (pa-
rents, legal guardians).

In order to share our philosophy we also 
have educational and self-development 
projects open to the public both in Po-
land and around Europe which are ro-
oted in alternative and innovative me-
thods of teaching and learning. 

All our projects combine emotional de-
velopment with improving social and 
cognitive skills.
We work in the spirit of Nonviolent Com-
munication, reaching for many different 
developmental methods, depending on 
the needs. We like to combine appro-
aches and constantly learn new ways of 
working.

Atalaya is constantly developing, new 
people are joining in, bringing new com-
petences and perspectives. We observe 
reality and try to respond to its needs. 
We listen to different points of view. We 
are for those who are open to change 
and development.

We are happy to undertake local and in-
ternational cooperation, implementing 
projects under Erasmus+ programs (KA1, 
KA2 - for youth and adults). If you want 
to join us or start cooperation with us, 
please contact:

Fundacja Atalaya
fundacja@atalaya.pl
ul. Wolska 66/39, 01-134 Warszawa
NIP: 527-272-16-21
KRS: 0000525808
REGON: 147464754

Coordinator of youth projects: 
Anna Brymora 
anna.brymora@atalaya.pl

Coordinator of projects for adults: 
Anna Ejme
anna.ejme@atalaya.pl

 

3. What is the main benefit of wor-
king in identifying one’s values?

- It was a great experience to be in a situ-
ation where we had to think about our 
values which is not as easy as it sounds. 
It is always good to know what your valu-
es are and it is great to learn that people 
have different values and you have to ac-
cept that. 

- Values are a tool that is very useful for 
working with youngsters. You have to 
know your own so you can work good with 
youngsters. As a tool, values are good, 
because they bring relationship mentor- 
youngster to a personal level and they cre-
ate thrust between them. Also through 
values youngster get to know what is im-
portant for them and see what they are 
good in, what are they interest, talents. 

- I believe it has everything to do about 
how much value people feel they are en-
titled to. In other words, it is all about you 
(and others) feeling that the work you 
develop is grounded to a solid and tru-
stworthy foundation, and this to me is the 
core of what I take with me to the future.

- I discovered amazing countries, people, 
ways to learn, ways to teach… How much 
knowledge i had before, how much I ga-
ined and how they can be mixed to make 
amazing things with my students or 
with other people I can find in my future.

- I discovered new methods for applying 
knowledge and seeing without physical 
evidences, and this will be very useful for 
me as a teacher and a person.

 

3. Qual é o principal benefício de identificar 
os valores de uma pessoa?

- Foi uma ótima experiência estar em uma 
situação em que tivemos que pensar sobre 
nossos valores, que não são tão fáceis quanto 
parece. É sempre bom saber quais são os seus 
valores e é ótimo aprender que as pessoas 
têm valores diferentes e você tem que aceitar 
isso.

- Os valores são uma ferramenta muito útil 
para trabalhar com jovens. Você tem que 
conhecer o seu próprio para que possa tra-
balhar bem com os jovens. Como ferramenta, 
os valores são bons, porque trazem o mentor 
de relacionamento a um nível pessoal e criam 
impulso entre eles. Também através dos val-
ores os jovens começam a conhecer o que é 
importante para eles e ver em que são bons, 
quais são os seus interesses, talentos.

- Acredito que tem tudo a ver com o quanto 
as pessoas sentem que estão valorizadas. 
Em outras palavras, é tudo sobre você (e os 
outros) sentir que o trabalho que você desen-
volve é fundamentado em uma base sólida e 
confiável, e isso para mim é o cerne do que 
levo comigo para o futuro. 

UMA REFLEXÃO DOS LÍDERES DA JUVENTUDE
ORGANIZAÇÃO 

Fundação Atalaya
A Atalaya é uma fundação educacional fundada no 
final de 2014. Nosso foco principal é a educação e 
o apoio a jovens e adultos jovens, em seu quesi-
to projeto e cumprimento de seus planos de au-
todesenvolvimento.

Nossa missão é criar um espaço seguro para at-
ender às necessidades de desenvolvimento dos 
adolescentes em acolhimento familiar, bem como 
ao seu entorno mais próximo. Nós os apoiamos em 
seu crescimento pessoal ao longo de suas vidas, 
focando principalmente no empoderamento, con-
struindo habilidades de relacionamento e fortale-
cendo a auto-estima.

Nossos programas educacionais são preparados 
para atender às necessidades de nossos partici-
pantes, utilizar métodos inovadores de ensino e 
uma abordagem pró-ativa para o aprendizado e 
uma responsabilidade pessoal pelo próprio cresci-
mento pessoal. Dedicamos nossos projetos pre-
dominantemente a assistência social - tanto cuida-
dos institucionais (jovens adultos, jovens, crianças) 
como famílias adotivas (pais, responsáveis   legais).

Para compartilhar nossa filosofia, também temos 
projetos educacionais e de autodesenvolvimento 
abertos ao público, tanto na Polônia como na Eu-
ropa, que são movidos em métodos alternativos e 
inovadores de ensino e aprendizagem.

Todos os nossos projetos combinam o desenvolvi-
mento emocional com a melhoria das habilidades 
sociais e cognitivas.

Trabalhamos no espírito da Comunicação Não-Vi-
olenta, buscando muitos métodos de desenvolvi-
mento diferentes, dependendo das necessidades. 
Gostamos de combinar apro- ximações e con-
stantemente aprender novas formas de trabalhar.

- Descobri países incríveis, pessoas, maneiras de 
aprender, maneiras de ensinar ... Quanto conheci-
mento eu tinha antes, o quanto consegui e como 
eles podem ser misturados para fazer coisas in-
críveis com meus alunos ou com outras pessoas que 
eu possa nd no meu futuro.

- Eu descobri novos métodos para aplicar conheci-
mento e ver sem evidências físicas, e isso será muito 
útil para mim como professor e pessoa.

A Atalaya está em constante desenvolvimento, 
novas pessoas estão se juntando, trazendo no-
vas competências e perspectivas. Nós observa-
mos a realidade e tentamos responder às suas 
necessidades. Nós ouvimos diferentes pontos 
de vista. Somos para aqueles que estão abertos 
a mudanças e desenvolvimento.

Estamos felizes em empreender a cooperação 
local e internacional, implementando projetos 
no âmbito dos programas Erasmus + (KA1, KA2 
- para jovens e adultos). Se você quiser se jun-
tar a nós ou começar a cooperação conosco, 
por favor contate:

Fundacja Atalaya fundacja@atalaya.pl
ul. Wolska 66/39, 01-134 Warszawa 
NIP: 527-272-16-21
KRS: 0000525808
REGON: 147464754

Coordenadora de projetos juvenis:
Anna Brymora 
anna.brymora@atalaya.pl

Coordenadora de projetos para adultos:
Anna Ejme 
anna.ejme@atalaya.pl
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ORGANISATION

Látótér Foundation 

was established since 2014 after many 
years of informal cooperation of its fo-
unders. The name of our foundation 
(Látótér) literally means „field of vision”. 
It’s meaning has many layers, but one of 
the most important to us is the awareness 
of its existence: physically the human eye 
is capable of “seeing” only a small portion 
of what surrounds us. To be able to see 
more we have to move our eyes, heads 
and body: change our perspectives, fo-
cus and position. With this active attitu-
de and effort we can realize many things 
outside our limited perspective about 
our communities and about ourselves.
To share this attitude with our commu-
nities we run a vocational school in Gár-
dony, and we are carrying out local and 
international projects, organizing cultu-
ral and educational events.
 

Our values in action

Without the need for completeness our 
working fields are:
1) Local artistic interventions and exhi-
bitions
2) Vocational school for multiple di-
sadvanta  ged youngsters
3) “Zenei szikra” - talent management 
project with musical tools
4) Collaboration with local authorities 
in preparation of regional development 
strategy 
5) International youth exchanges (orga-
nizing and partnering)
6) International training events (organi-
zing and partnering)

http://www.latoter.hu/en/

ORGANISATION

Ljudska uniwerza Radovljica

Adult Education Centre Radovljica is a 
public institution established in 1959.

The primary activity of the institution is 
adult education (advising, informing, pri-
mary and secondary school education).

It carries out the programme Project Le-
arning for Young Adults (PLYA), which is 
intended by young dropouts and Youth 
centre for children and youth. The elder-
ly are included in the University of the 
Third Age and Intergenerational Centre. 
Adult Education Centre Radovljica par-
ticipates in European project Erasmus+, 
which enables the participants learning 
mobility, knowledge and good practice 
transmission in state members of the 
European Union.

They execute different national and Eu-
ropean projects aimed at vulnerable 
target groups. They realize their mission 
with promotion of lifelong education 
and social inclusion of all generations. 
Doing this keeps them tightly connected 
to the local environment.

Adult education centre covers the areas 
of the municipalities of Radovljica, Bled, 
Gorje and Bohinj.

Ljudska univerza Radovljica
Adult Education Centre Radovljica
Kranjska cesta 4
4240 Radovljica
SLOVENIA
PIC number: 949198739

ORGANIZAÇÃO 

Fundação Látótér foi estabelecida desde 2014 
após muitos anos de cooperação informal de 
seus colaboradores. O nome da nossa fundação 
(Látótér) significa literalmente “campo de visão”. 
Seu significado tem muitas camadas, mas uma 
das mais importantes para nós é a consciência 
de sua existência: fisicamente, o olho humano 
é capaz de “ver” apenas uma pequena parte do 
que nos rodeia. Para poder ver mais, temos que 
mover nossos olhos, cabeças e corpo: mudar nos-
sas perspectivas, foco e posição. Com essa atitude 
e esforço ativos, podemos realizar muitas coisas 
fora de nossa perspectiva limitada sobre nossas 
comunidades e sobre nós mesmos. Para com-
partilhar essa atitude com nossas comunidades, 
administramos uma escola profissionalizante em 
Gardony, e estamos realizando projetos locais e 
internacionais, organizando eventos culturais e 
educacionais.

Nossos valores em ação

Sem a necessidade de completude, nossos cam-
pos de trabalho são:
1) Intervenções artísticas e exposições locais
2) Escola profissionalizante para jovens com di-
versidade di-
3) “Zenei szikra” - projeto de gestão de talentos 
com ferramentas musicais
4) Colaboração com as autoridades locais na 
preparação da estratégia de desenvolvimento 
regional
5) intercâmbios internacionais de jovens (organi-
zação e parceria)
6) Eventos internacionais de treinamento (organ-
ização e parceria)

http://www.latoter.hu/en/

ORGANIZAÇÃO

Ljudska uniwerza Radovljica

Centro de Educação de Adultos Radovljica é uma 
instituição pública criada em 1959.

A principal atividade da instituição é a educação 
de adultos (aconselhamento, informação, edu-
cação primária e secundária).
Realiza o programa Projeto de Formação para Jo-
vens Adultos (PLYA), que é destinado por jovens 
desistentes e centro de juventude para crianças e 
jovens. Os idosos estão incluídos na Universidade 
da Terceira Idade e no Centro Intergeracional. O 
Centro de Educação de Adultos Radovljica par-
ticipa no projecto europeu Erasmus +, que per-
mite aos participantes a mobilidade para fins de 
aprendizagem, transmissão de conhecimentos 
e boas práticas nos estados membros da União 
Europeia.

Eles executam diferentes projetos nacionais e 
europeus visando grupos-alvo vulneráveis. Eles 
realizam sua missão com promoção da edu-
cação ao longo da vida e inclusão social de todas 
as gerações. Fazer isso os mantém firmemente 
conectados ao ambiente local.

O Centro de educação de adultos abrange as 
áreas dos municípios de Radovljica, Bled, Gorje 
e Bohinj.

VALORES EM AÇÃO VALORES EM AÇÃO
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ORGANISATION

The University of Porto 

Faculty of Fine Arts is one of the oldest and 
most highly regarded European art schools, 
having just completed 230 years of existen-
ce. For centuries the institution has trained 
artists and designers who have contribu-
ted to Portuguese culture and presence in 
the world. High percentage of our students 
come from European Academies and Uni-
versities and the institution is committed to 
a broader international recognition in the 
fields of fine arts, multimedia and design. 

Our involvement in the project VIA-ME is 
mainly connected to the Masters Degree 
in Art and Design for the Public Space – 
MADEP, whose field of study operates and 
intervenes within multiple approaches to 
Landscape and Public Space, with strong 
social and relational concerns. The Ma-
sters pluri and inter-disciplinary charac-
ter aims to develop reflexive and critical 
tools in the approach to the social, politi-
cal, historical and urban domains, by en-
gaging with local communities in order 
to develop live projects that link art and 
design practice with the society at large.

www.fba.up.pt
www.madep.fba.up.pt

ORGANIZAÇÃO

A Universidade do Porto

A Faculdade de Belas Artes é uma das mais an-
tigas e conceituadas escolas de arte europeias, 
tendo acabado de completar 230 anos de ex-
istência. Durante séculos, a instituição formou 
artistas e designers que contribuíram para a cul-
tura e presença portuguesas no mundo. Uma 
alta porcentagem de nossos estudantes vem de 
Academias e Universidades Européias e a insti-
tuição está comprometida com um reconheci-
mento internacional mais amplo nas áreas de 
artes, multimídia e design.

Nosso envolvimento no projeto VIA-ME está 
principalmente ligado ao Mestrado em Arte 
e Design para o Espaço Público - MADEP, cujo 
campo de estudo atua e intervém dentro de 
múltiplas abordagens à Paisagem e ao Espaço 
Público, com fortes preocupações sociais e re-
lacionais. O pluri e o caráter interdisciplinar dos 
Mestres têm como objetivo desenvolver fer-
ramentas críticas e críticas na abordagem dos 
domínios social, político, histórico e urbano, 
envolvendo-se com as comunidades locais para 
desenvolver projetos vivos que ligar arte e práti-
ca de design com a sociedade em geral.

VALORES EM AÇÃO


