
   
 

 

 

 

 

 

 

 

11.30-13.30                 TRZY RÓWNOLEGLE:   JEDEN WARSZTAT DO WYBORU  

                                         ZAPISY PODCZAS KONFERENCJI 
PROWADZĄCY 

 
TYTUŁ I OPIS (SALA, LIMIT MIEJSC) 

MGR JULITA WOŁKOWYCKA 
psycholog, psychoterapeutka tańcem i 
ruchem, tancerka, Polskie Stowarzyszenie 
Psychoterapii Tańcem i Ruchem 

NR 1: KREATYWNOŚĆ  W TAŃCU I RUCHU  
Warsztat rozwoju przez ruch łączący w sobie elementy terapii tańcem  
i ruchem, ruchu kreatywnego, ruchu autentycznego, improwizacji ruchowych, tańców 
w kręgu, arteterapii.  Poprzez zabawę, ruch, taniec, uważność na własne ciało oraz 
bycie w relacji z druga osobą i grupą uczestnicy warsztatu będą mieli okazję m.in. do 
poszerzania samoświadomości, rozwijania kreatywności, uaktywnienia twórczego 
procesu, zwiększenia poczucia własnej wartości i akceptacji, nieskrępowanej ekspresji 
siebie, kontaktu z wewnętrznym dzieckiem, doświadczenia uczucia przyjemności, 
radości, sprawstwa i satysfakcji. 
SALA: 1.6 
LIMIT MIEJSC: 12 

DR EWA KĘPA 
Zakład Kulturoznawstwa  
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytet w Białymstoku 
 

NR 2: WARSZTATY TWÓRCZEGO RĘKODZIEŁA Z ELEMENTAMI 
RECYKLINGU 
Warsztaty staną się inspiracją do samodzielnego, kreatywnego tworzenia ciekawych  
i zaskakujących przedmiotów z materiałów wtórnych. W ich trakcie nadamy drugie 
życie rzeczom, które z reguły wyrzucamy. Podczas warsztatów, po zapoznaniu się  
z możliwościami doboru materiałów, tworzenia form i technik ich wykonywania, 
uczestnicy sami zadecydują, jaką rzecz wykonają. Warsztaty zwiększą zaufanie  
do własnych możliwości, zmotywują do poszukiwania nowych rozwiązań i pomysłów, 
pozwolą ujawnić, tkwiący wewnątrz każdego z nas, twórczy potencjał. A przede 
wszystkim staną się także okazją do spędzenia miło czasu w atmosferze sprzyjającej 
kreatywnemu działaniu. 
SALA:  2.17 
LIMIT MIEJSC: 15 
 

MGR JERZY ŁAZEWSKI 
aktor w „Teatrze Konsekwentnym” w 
Warszawie 

NR 3: WARSZTATY TEATRALNE 
Warsztaty składają się z dwóch modułów tematycznych: pierwszy związany  
z oddechem, głosem i emisją głosu, a drugi to gry dramatyczne i etiudy teatralne. 
Pierwsza część: głos ma uczestniczkom warsztatów pokazać, jakie w nich drzemią 
możliwości. Nauka prawidłowego oddechu, rozluźnienia ciała, rozgrzewka aparatu 
mowy – to wszystko z pewnością poza zabawą dostarczy praktycznych rad, które 
doskonale sprawdzą się u osób zmuszonych do wystąpień publicznych. Druga część: 
teatr –to zbiór ćwiczeń dramatycznych opartych na improwizacjach. 
SALA: 2.1 
LIMIT MIEJSC: 15 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA 
PATRZEĆ INACZEJ - WIDZIEĆ WIĘCEJ. TWÓRCZOŚĆ CODZIENNA JAKO AKTYWNOŚĆ CAŁOŻYCIOWA CZŁOWIEKA 

http://patrzecinaczej.wordpress.com/ 
 

http://patrzecinaczej.wordpress.com/


   

17.00-19.30                 TRZY RÓWNOLEGLE:   JEDEN WARSZTAT DO WYBORU  

                                         ZAPISY PODCZAS KONFERENCJI 
 

PROWADZĄCY 
 

TYTUŁ I OPIS (SALA, LIMIT MIEJSC) 

DR MONIKA MODRZEJEWSKA-
ŚWIGULSKA 
Zakład Pedagogiki Twórczości, Wydział Nauk o 
Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, Polskie 
Stowarzyszenie Kreatywności 
 

NR 1: MOJE ŻYCIE JEST OPOWIEŚCIĄ  – PRACA Z WĄTKAMI 
AUTOBIOGRAFICZNYMI 
Współcześnie podkreśla się narracyjny sposób rozumienia zdarzeń i własnego 
życia, co oznacza, że samorozwój może przybierać formę opowieści, dzięki 
której lepiej rozumiemy nasze sposoby działania, podejmowania decyzji oraz 
nawiązywania relacji z innymi ludźmi. Opowiadanie i analizowanie własnych 
doświadczeniach życiowych sprzyja ich organizowaniu i rozumieniu. Jest także 
okazją do stawiania istotnych pytań, klaryfikowania wartości osobistych, 
precyzowania dążeń i świadomego wyboru sposobów postępowania oraz 
twórczego przekształcania zastanych sytuacji życiowych. Podczas warsztatu  
uczestnicy będą m.in. poszukiwali  wątków literackich i  mitycznych 
odzwierciedlających ich doświadczenia życiowe. Treści warsztatu wzbogacano 
zostaną  wątkami biograficznymi  wyróżnionymi w opowieściach na rzecz 
kategorii twórczości codziennej.  
SALA: 1.6 
LIMIT MIEJSC: 15 

MGR DOROTA ŚWIDZIŃSKA 
Zakład Edukacji Wizualnej 
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytet w Białymstoku 
 

NR 2: CZTERY ŻYWIOŁY 
Warsztat CZTERY ŻYWIOŁY to sposób na rozbudzenie wyobraźni, zachęta  
do samodzielnego przeżywania sztuki i otwarcie się na nieograniczone możliwości 
twórczego działania.  Jednocześnie uczestnicy poznają siebie nawzajem, nauczą 
się tolerancji i otwarcia na odmienność drugiego człowieka. Praca polegać będzie 
na oddziaływaniu twórczym w kierunku wywołania pozytywnych doznań, wrażeń 
i emocji przy pomocy technik malarskich. Owocem działania twórczego będą 
wielkoformatowe obrazy powstałe w wyniku skorelowanej pracy uczestników 
warsztatów w dwuosobowych grupach. 
SALA:  2.17 
LIMIT MIEJSC: 12 
 

MGR MARIOLA WOJTKIEWICZ 
Zakład Kulturoznawstwa  
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytet w Białymstoku 

 

NR 3: DRAMA- SZKOŁA KREATYWNOŚCI 
Warsztat umożliwiający poznanie technik dramowych, ,podnoszących 
skuteczność edukacji, integrujących i aktywujących grupę, inspirujących  
do poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Metoda wykorzystuje naturalną 
skłonność człowieka do naśladownictwa i zabawy, bazując na jawnych  
i potencjalnych zasobach uczestników zajęć. Przewidywane techniki: stop-klatka 
 i badanie świadomości bycia w stop-klatce, rzeźba, portret, scena 
improwizowana z tekstem. 
SALA: 2.1 
LIMIT MIEJSC: 18 

 
 


