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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 

zainteresowanych nauczycieli, psychologów, terapeutów, wychowawców,  
opiekunów, personel medyczny 

                                                                   
                                                                   na kurs doskonalący: 

„SZTUKA-TWÓRCZOŚC-ZMIANA”  
 możliwości zastosowania arteterapii w pracy indywidualnej i grupowej, jako narzędzia 

wspomagającego integrację, pracę z emocjami, obniżanie poziomu agresji, 
przeciwdziałanie stresowi, wzmacnianie samooceny  

i uruchomienie rozwoju własnego. 
w terminie 

         12 maja (sobota) 2018r. godz. 10.00-18.00 
13 maja (niedziela) 2018r. godz. 10.00-16.00 

                                                                (16 godzin dydaktycznych) 
        Miejsce realizacji: 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.04.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego            
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele:  
Możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu terapii przez sztuki piękne (arteterapii)     
w celu zastosowania ich jako elementu wzbogacającego własny warsztat pracy. 
Program: 
DZIEŃ 1 sobota 10.00-18.00 

 Przywitanie, zabawy poprawiające zaufanie w grupie 
 Zapoznanie się, interakcja (techniki mieszane) 
 Muzykoterapia: malowanie pod wpływem muzyki- kreacja wizualna, praca grupowa, komunikacja 

niewerbalna, interakcje w grupie, proces grupowy 
 Drama z choreoterapią (połączone z fototerapią) 
 Filmoterapia „Billy Eliot” lub „Take the lead” (wytańczyć marzenia). 

 
DZIEŃ 2 niedziela 10.00-16.00 

 Przywitanie, zabawy wzmacniające zaufanie w grupie 
 Zabawy z rekwizytem i z dźwiękiem (teatroterapia) 
 Masaż grupowy, skoki z wysokości i nie tylko 
 Rysowanie anioła- twórczość własna- praca z wyobraźnią (art. Terapia- kreacja wizulna) 
 Biblioterapia 
 Relaksacja z muzykoterapią i wizualizacja i chromatoterapia 

 
Korzyści ze szkolenia: 

 Nabycie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu możliwości zastosowania 
arteterapii jako jednej z metod pracy wychowawczo – terapeutycznej, edukacyjnej i rozwojowej. 

 Praca w małej grupie. 
 Uczestnicy otrzymują skrypt zawierający opis wszystkich działań prezentowanych podczas 

dwudniowego szkolenia. 
 Każdy blok kończy się omówieniem i możliwością wymiany doświadczeń oraz refleksji. 
 Możliwość otrzymania dodatkowych informacji o dostępnej literaturze, specjalistach z zakresu 

poszczególnych technik arteterapeutycznych i dalszego rozwoju zawodowego w obszarze 
arteterapii. 

 Możliwość indywidualnych konsultacji z osobą prowadzącą 
 
Koszt : 300 zł 
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Informacja o firmie szkoleniowej / trenerze realizującym szkolenie. 
 
dr Anna Glińska-Lachowicz  
 

  
 
 
Zainteresowania zawodowe skupia przede wszystkim na poszukiwaniu możliwości zastosowania 
choreoterapii, kreacji wizualnej, filmoterapii i muzykoterapii jako elementów oddziaływań resocjalizacyjnych, 
w szczególności wobec osób przebywających w zakładach karnych. Jej działania mają na celu zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu osób nieprzystosowanych społecznie, poprzez pobudzanie ich do twórczości i 
kreatywności - stymulowanie procesu wewnętrznej zmiany.  
Jako pierwsza w Polsce prowadzi terapię tańcem dla osób pozbawionych wolności. Autorka  
i koordynatorka nowatorskiego Projektu „WYSPA” (Areszt Śledczy w Opolu, Oddział Zewnętrzny w Turawie) 
promującego terapię tańcem dla skazanych - który zdobył uznanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Została uhonorowana stypendium MKiDN w dziedzinie "Aktywność obywatelska" w roku 2015, 
a także otrzymała grant MKiDN na realizację swoich działań w zakładach karnych na terenie całego kraju 
jako projekt „Kultura bez murów” na lata 2017-2019. 
Ponad 17 lat doświadczeń zawodowych, ponad 1000 godzin przebytych szkoleń, ponad 70 wygłoszonych 
referatów na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, ponad 2000 godzin praktyki na parkiecie. 
 

 

 
                                                                                        Serdecznie zapraszamy 
                                                               do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 

 
doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Instytucie Nauk 
Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie 
Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Pedagog resocjalizacyjny, 
choreoterapeuta, tancerz i instruktor tańca, certyfikowany 
Arteterapeuta KAJROS, Instruktor Improwizacji Ruchu i 
Symboliki Ciała (Instytut Tańca, Essen). Absolwentka 
wielu szkoleń i kursów z zakresu terapii poprzez taniec, 
m.in.: Life-Art Process, Ruch Autentyczny,  
5 Rytmów, ¾ Dance, Medicine Movement, Danza 
Contemplativa, Taniec Kreatywny, Continuum Movement, 
Metoda Feldenkraisa, Tańce w Kręgu, Dance Movement 
Therapy i wiele innych. 
Od ponad 10 lat propaguje walory choreoterapii i 
arteterapii  w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, 
terapeutycznych i edukacyjnych, w szczególności wobec 
osób nieprzystosowanych społecznie. Prowadzi 
specjalistyczne szkolenia dla pracowników Służby 
Więziennej, nauczycieli i pedagogów, pracowników 
Domów Pomocy Społecznej, psychologów  
i terapeutów, pracowników służby zdrowia, animatorów  
a także przyszłych arteterapeutów 
i choreoterapeutów. Jako wykładowca współpracuje także 
z Wyższą Szkołą Bankową z Wrocławia i Akademią 
Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi. 

 


