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Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach  
59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 

http://www.polkowice.edu.pl 

                                                                          ZAPRASZA 
zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów 

                                                                   na kurs doskonalący: 

„ARTE-KINEZJOLOGIA” 

 
         20-22 października 2017r.  

         (razem 26 godzin dydaktycznych) 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16.10.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego            
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 

Cele:  

 zaznajomienie uczestników z mechanizmami stresu i możliwościami jego eliminacji za pomocą 

technik rysunkowych i ściśle określonych ćwiczeń ruchowych. 

 prezentacja technik arte-kinezjologii i możliwości ich wykorzystania w pracy w pracy z dziećmi 

 i młodzieżą. 

 zainspirowanie uczestników do nowych form pracy z systemem mózg/ciało. 

Program: 

PIĄTEK 9.00-17.30 
 prezentacja uczestników i mówienie sposobu pracy i organizacji dnia 
 wprowadzenie teoretyczne: stres i reakcje w systemie ciało/mózg 
 możliwości uwolnienia lub ograniczenia negatywnych emocji w oparciu o  zdobyte informacje 
 ćwiczenia Gimnastyki Mózgu P. Dennisona jako system uwalniania stresu z  ciała i mózgu 
 mechanizmy stresu w zaburzeniach rozwoju sensoryczno-motorycznego 
 założenia metody Gimnastyki Mózgu P. Dennisona 
 prezentacja ćwiczeń i omówienia ich wpływu na system mózg/ciało 
 wyjaśnienie pojęcia równoważenia w programie Dennisona 

 
 SOBOTA 9.00-17.30 
 wprowadzenie do założeń arte-kinezjologii 
 równoważenie  w arte- kinezjologii 
 rola koloru i kształtu, percepcja koloru 
 narzędzia integrujące system ciało/mózg w arte-kinezjologii 
 analiza rysunku w arte-kinezjologii 
 przewzorowanie reakcji emocjonalnej za pomocą rysunku 
 Mój nastrój- praca z aktualnymi emocjami i uczuciami; omówienie prac, odczuć i doświadczeń 

uczestników 
 Mój autoportret- omówienie prac i reakcji uczestników 
 pytania i odpowiedzi; zakończenie dnia 

 
 NIEDZIELA 9.00-16.00 
 historia mojego uczucia – rysunek 
 kontynuacja prac, omówienie odczuć, emocji i reakcji uczestników 
 moja wyspa marzeń – rysunek 
 dokończenie prac 
 podsumowanie doświadczeń uczestników 
 omówienie metodyki pracy technikami arte-kinezjologii; różne możliwości zastosowania tych technik 

w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 
 odpowiedzi na pytania uczestników. 
 zakończenie warsztatów. 
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Korzyści ze szkolenia: 
 poszerzenia własnej wiedzy na temat stresu i możliwości jego eliminacji 
 poszerzenie indywidualnego warsztatu nauczyciela 
 inspiracja do tworzenia nowatorskich zajęć 
  

Koszt : 400 zł dla grupy 14-18 osób 
            350 zł dla grupy powyżej 18 osób 
 
Informacja o firmie szkoleniowej / trenerze realizującym szkolenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jolanta Kowal 

                                    Ośrodek Terapeutyczny Kinezis 
 
Kwalifikacje i doświadczenie. 

WYKSZTAŁCENIE 

2011 Licencja Trenerska Gordon Training International – Licencjonowany trener 
programu TSN (Trening Skutecznego Nauczyciela) w Polsce 

2010 Metoda kierowanej i kontrolowanej detoksykacji w/g dra J. Jonasa-egzamin i 
urpawnienia do pracy 

2008-2017 Kursy doskonalące i aktualizujące w Centre de Formation en Microkinesitherapie i 
staż instruktorski 

2008 Licencja Trenerska Gordon Training International – Licencjonowany trener 
programu TSR (Trening Skutecznego Rodzica) w Polsce 

2007 Uprawnienia z zakresu mikrokinezyterapii- egzamin I i II stopnia- nauka i certyfikat 
we Francji w Centre de Formation en Microkinesitherapie 

2006 Odnowa biologiczna i masaż- uprawnienia zawodowe, egzamin i  certyfikacja 

2004 Uprawnienia instruktorskie do prowadzenia kursów i szkoleń w zakresie kinezjologii 
edukacyjnej, rozwojowej i artekinezjologii oraz NTT( Neurokinezjologiczna Terapia 
Taktylna dr S. Masgutowej)- metoda integracji sensorycznej 

2003 Uprawnienia terapeutyczne z kinezjolgii edukacyjnej 

2000- 2003 Uprawnienia terapeutyczne z metody One Brain 

1983 Uniwersytet Śląski; Wydział Filologiczny; Filologia romańska, specjalność 
nauczycielska 

UKOŃCZONE  KURSY, WARSZTATY, SZKOLENIA W OKRESIE 1999-2017 

 „Gimnastyka Mózgu”® program dr P. Dennisona (do poziomu instruktora programu) 

 „7 wymiarów inteligencji”- program dr P. Dennisona 

 Wizualne kręgi- program dr P. Dennisona 
Szkolenia i programy dr C. Hannaford: 

 Fizjologia mózgu  

 Natural Intelligence Systems 

 Lateralny dominujacy profil – całość programu 

 Ballance Power of Resonance 
Programy dr S. Masgutowej: 

 Strategie ruchowego rozwoju 

 Integracja odruchów metodą dr S. Masgutowej 

 Diagnoza odruchów 

 Język ruchu ciała 

 Schematy naturalnego uczenia się 

 Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna- instruktor programu 

 Artekinezjologia- do poziomu instruktora programu  
Inne kursy: 
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 Rythmical movement proprioceptive therapy dr C.Blumberga 

 Świadomość ciała- C.A. Ericsonn 

 „Efekt Mozarta” warsztaty D. Campbell’a 

 Oryginal Play- program dr F. Donnaldson’a 

 Specjalista odnowy biologicznej i masażu- egzaminy państwowe uprawniające do pracy z 
ciałem 

 Szkoła mikrokinezyterapii – C.F. M. .Francja, zakończona egzaminem końcowym 
teoretyczno-praktycznym uprawniającym do pracy metodą wg norm i przepisów UE 

 Kurs instruktorski w Gordon Training International 

 Kurs metody NST
®
 - Neurostructural Integration Technique – Poziom Podstawowy 

 Kurs metody NST
®
 - Neurostructural Integration Technique – Poziom Zaawansowany 

 Metoda One Brain –  obecnie aktualizacja 

 Dotyk dla Zdrowia poziom 1-3 obecnie aktualizacja 

 Recall Healing – totalna biologia 

 Kierowana i kontrolowana detoksykacja w/g dra Jonasa- coroczna aktualizacja metody 
 

 
 

 

 
                                                                                        Serdecznie zapraszamy 
                                                               do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 


