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Polkowice, dnia 18.12.2017r. 
 

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 
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,  

nauczycieli świetlic, organizatorów czasu wolnego, animatorów,  
osoby zainteresowane 

                                               

na kurs doskonalący: 

„TAŃCE W KRĘGU wg FUNDACJI FINDHORN 

- proste układy taneczne z różnych stron świata” 

 

w terminie 
termin zostanie ustalony po zebraniu grupy  

(forma weekendowa) 
 (10 godzin dydaktycznych) 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1  
(sala konferencyjna parter, w przypadku większej ilości osób inna sala na terenie Polkowic) 
 

Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.01.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego            
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 

Cele szkolenia: 
 nauka tańców różnych narodów /proste układy taneczne/, 
 integracja grupy, 
 wsparcie w nauce: muzyki, matematyki, przyrody, geografii, kultury i sztuki, języków obcych. 

 

Program: 

piątek/sobota 

 tańce polskie 1, 5 godz.,  
 tańce Słowian 2 godz., 
 tańce półwyspu Bałkańskiego 2 godz., 
 tańce izraelskie, celtyckie 3 godz., 
 improwizacje i warianty w/w tańców dla różnych grup wiekowych i możliwości uczniów 1,5 godz. 
 umiejętność wyboru w/w tańców i ich możliwość do indywidualnej pracy z dzieckiem o ograniczonej 

sprawności ruchowej i brakiem integracji ruchowej 
 nauka tańców, indywidualna prezentacja. 

 

Korzyści z udziału: 

 umiejętność korzystania z tańców jako narzędzia w codziennej pracy edukacyjnej, relaksu i integracji 
grupy,  

 uwrażliwienie dziecka na kulturę  innych narodów, 
 doskonalenie integracji sensoryczno-motorycznej dziecka, 
 wspieranie współpracy w grupie i rozwoju kreatywności dziecka w oparciu o ruch, rytm i muzykę. 

 

Kosz: 120 zł 
 

Informacja o firmie szkoleniowej / trenerze realizującym szkolenie. 

Joanna Zwoleńska - KINED 

Kwalifikacje: 

 pedagog  

 choreoterapeuta  

 instruktor Tańce w Kręgu według programu Fundacji Findhorn - Szkocja  

 instruktor Sacred Dance według autorskiego programu Gabrieli Wosien (Niemcy)  
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 instruktor Improwizacji ruchu, mowy i symboliki ciała (Instytut Dynamiki Ruchu w Essen)  

 instruktor Eksperymentalnego teatru tańca (Instytut Dynamiki Ruchu w Essen)  

 instruktor i terapeuta Kinezjologii Edukacyjnej, Kinezjologii Stosowanej (Dotyk dla Zdrowia) i Artterapii  

 uczennica dr Gabrieli Wosien, Anny Barton, Laury Shannon, Ulli Bixa związanych z Findforn Foundation 
iKiriakosa Chamalidisa, Henryego Koningsa, dr Detlefa Kapperta, dr Danuty Koziełło, dr Judy, dr Katherine 
Studd, Ursula Schorn (Life/Art Process)  

 uczennica wybitnych kinezjologów, założycieli Educational Kinesiology Foundation USA; Carli Hannaford  
i Paula Dennisona oraz Mentorów na Polskę z ramienia Fundacji: Pauli Oleskiej i Swetłany Masgutowej, a także 
instruktora i terapeuty Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Polarity APTA - Andrei Axt  

 posiada uprawnienia międzynarodowe do prowadzenia jednego ze specjalistycznych kursów Kinezjologii 
Edukacyjnej - Wizualne Kręgi  

 instruktor Body-Mind Centering wg metody Bonnie Bainbridge Cohen  

Doświadczenie: 

 prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej, Dotyku dla Zdrowia, Art-Terapii oraz 
warsztaty Tańce w kręgu i Improwizacja Ruchu, Mowa i symbolika ciała, Ruch i zmiana  

 propagatorka Kinezjologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - inicjatorka corocznego konkursu plastycznego 
na radosną ilustrację ćwiczeń Gimnastyki Mózgu  

 autorka specjalistycznych programów Poznaj siebie przez ciało, Radosna kinezjologia, Naturalna terapia przez 
taniec, Tradycja - zabawa - terapia (aspekty kreatywne, terapeutyczne i edukacyjne pracy z materiałami sypkimi 
oraz odtwarzania wzorów ciast obrzędowych) adresowanych do psychologów, pedagogów, nauczycieli, 
terapeutów KE i wszystkich, którzy kochają ruch  

 wydawca książek: Twórcza kinezjologia - propozycje dla każdego, Tańce w kręgu, Radosna kinezjologia, 
Tańcząc z dziećmi, Świadomość ciała, Taniec jako sztuka uzdrawiania, Idę - moje camino  

 redaktor merytoryczny i współautor książki Twórcza kinezjologia - propozycje dla każdego  

 autorka i wydawca materiałów metodyczno-instruktażowych na DVD: Kinezjologia edukacyjna wg programu 
Paula Dennisona, Tańce w kręgu (nauka 15 tańców), Tańce integracyjne (nauka 22 tańców), Ćwicz jak z nut 

(piosenki, zapisy nutowe i prezentacja filmowa)  

 autorka i wydawca kasety audio: Kinezjologiczne nutki  

 autorka i wydawca cyklu Ciastoterapia: Obrazki na piernikach, Wielkanocna ciastoterapia, Był sobie zwierzak z 
ciasta  

 prezes Stowarzyszenia Edukatorów Form Ekspresji Ruchu z siedzibą w Warszawie  

 obecnie szczególnie dużo uwagi zwraca na dokształcanie w zakresie choreoterapii, świadomości ruchu i ciała  

 prowadziła warsztaty w Austrii, Niemczech, Rosji, Czechach, Tanzanii, na Litwie i Ukrainie. 

 
                                                                                        Serdecznie zapraszamy 
                                                               do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 


